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Poprawka 1
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając w szczególności 
art. 2, art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 3 akapit drugi 
oraz art. 6, 7 i 11 Traktatu o Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając w szczególności 
art. 2, art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 3 akapit drugi, 
art. 4 ust. 3 oraz art. 5, 6, 7 i 11 Traktatu o 
Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 4 ust. 3 i art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, art. 295 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Protokół nr 1 w sprawie roli 
parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej oraz Protokół nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, załączone do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Protokół nr 1 w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, załączone do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 3
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając traktaty Organizacji – uwzględniając traktaty Organizacji 



PE655.630v01-00 4/190 AM\1209847PL.docx

PL

Narodów Zjednoczonych dotyczące 
ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz orzecznictwo organów 
traktatowych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych,

Narodów Zjednoczonych dotyczące 
ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności, w tym Konwencję o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz Konwencję 
o prawach dziecka, a także orzecznictwo 
organów traktatowych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Poprawka 4
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając traktaty Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz orzecznictwo organów 
traktatowych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych,

– uwzględniając traktaty Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
ochrony praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz zalecenia i sprawozdania z 
przeprowadzanego przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych powszechnego 
okresowego przeglądu praw człowieka, a 
także orzecznictwo organów traktatowych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
specjalne procedury Rady Praw 
Człowieka,

Or. en

Poprawka 5
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
obrońcach praw człowieka,

Or. en
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Poprawka 6
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejską kartę 
społeczną, w szczególności jej art. E,

– uwzględniając zalecenia i 
sprawozdania Biura Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka, 
Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości 
Narodowych, Przedstawiciela OBWE ds. 
Wolności Mediów oraz innych organów 
OBWE,

Or. en

Poprawka 7
Evin Incir

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając prawo do równego 
traktowania i niedyskryminacji, które jest 
prawem podstawowym, i zwracając 
uwagę, że obywatele Unii są chronieni 
przed dyskryminacją na mocy art. 21 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, konwencje, 
zalecenia, rezolucje i sprawozdania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, 
Komitetu Ministrów, Komisarza Praw 
Człowieka oraz Komisji Weneckiej Rady 
Europy,

skreśla się

Or. en

Poprawka 9
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, konwencje, 
zalecenia, rezolucje i sprawozdania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu 
Ministrów, Komisarza Praw Człowieka 
oraz Komisji Weneckiej Rady Europy,

– uwzględniając Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz Europejską kartę społeczną, 
orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka oraz Europejskiego 
Komitetu Praw Społecznych, konwencje, 
zalecenia, rezolucje i sprawozdania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu 
Ministrów, Komisarza Praw Człowieka, 
Europejskiej Komisji przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji, Komitetu 
Sterującego ds. Różnorodności, Włączenia 
i Przeciwdziałania Dyskryminacji, 
Komisji Weneckiej oraz innych organów 
Rady Europy,

Or. en

Poprawka 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Umocowanie 10
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, konwencje, 
zalecenia, rezolucje i sprawozdania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu 
Ministrów, Komisarza Praw Człowieka 
oraz Komisji Weneckiej Rady Europy,

– uwzględniając Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, konwencje, 
zalecenia, rezolucje i sprawozdania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu 
Ministrów, Komisarza Praw Człowieka, 
Europejskiej Komisji przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji, niedawno 
utworzonego Komitetu Sterującego ds. 
Różnorodności, Włączenia i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz 
Komisji Weneckiej Rady Europy,

Or. en

Poprawka 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji,

Or. en

Poprawka 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
ustanawiające Grupę Państw Przeciwko 
Korupcji,
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Or. en

Poprawka 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Protokół ustaleń 
między Radą Europy a Unią Europejską z 
dnia 23 maja 2007 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając listę kontrolną 
dotyczącą praworządności przyjętą przez 
Komisję Wenecką na jej 106. sesji 
plenarnej w dniu 18 marca 2016 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając „Zestaw narzędzi 
dla państw członkowskich – 
Poszanowanie demokracji, 
praworządności i praw człowieka w 
kontekście sanitarnego kryzysu COVID-

skreśla się
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19” z dnia 7 kwietnia 2020 r.,

Or. en

Poprawka 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
roczne za 2020 r. sporządzone przez 
organizacje partnerskie Platformy Rady 
Europy na rzecz ochrony dziennikarstwa i 
bezpieczeństwa dziennikarzy,

skreśla się

Or. en

Poprawka 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 17 lipca 2019 r. pt. „Umocnienie 
praworządności w Unii – plan działania” 
(COM(2019)0343),

skreśla się

Or. en

Poprawka 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 29 stycznia 2020 r. zawierający 
program prac Komisji na 2020 r. 
(COM(2020)0027) oraz dostosowany 
program prac Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. (COM(2020)440),

skreśla się

Or. en

Poprawka 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 25 października 2016 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w kwestii 
ustanowienia unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych1,

skreśla się

_________________
1 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162.

Or. en

Poprawka 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 18

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 
konieczności ustanowienia instrumentu 
na rzecz wartości europejskich 
wspierającego organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, które propagują wartości 
podstawowe w Unii Europejskiej na 
poziomie lokalnym i krajowym2,

skreśla się
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_________________
2 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 117.

Or. en

Poprawka 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 19

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję 
ustawodawczą z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
program „Prawa i Wartości”3,

skreśla się

_________________
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0407.

Or. en

Poprawka 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 20

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
potrzeby utworzenia kompleksowego 
mechanizmu UE na rzecz ochrony 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych4,

skreśla się

_________________
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0456.

Or. en
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Poprawka 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie 
sytuacji w zakresie praw podstawowych w 
Unii Europejskiej w 2017 r.5,

skreśla się

_________________
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0032.

Or. en

Poprawka 24
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE1a,
_________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Poprawka 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 22

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stanu 
praworządności i zwalczania korupcji w 
UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji6,

skreśla się

_________________
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0328.

Or. en

Poprawka 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania 
do nienawiści do nich w sferze publicznej, 
w tym stref wolnych od LGBTI7 ,

skreśla się

_________________
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Poprawka 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania 
do nienawiści do nich w sferze publicznej, 
w tym stref wolnych od LGBTI7,

skreśla się

_________________
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0101.
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Or. en

Poprawka 28
Malin Björk

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE1a,
_________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.

Or. en

Poprawka 29
Malin Björk

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) pt. „Pekin +25 
– 5. przegląd realizacji pekińskiej 
platformy działania w państwach 
członkowskich UE” opublikowane w 
listopadzie 2019 r.,

Or. en

Poprawka 30
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 24
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie praw 
człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 
– sprawozdanie roczne za rok 20188,

skreśla się

_________________
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0007.

Or. en

Poprawka 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
roczne Komisji Europejskiej w sprawie 
monitorowania stosowania prawa Unii,

Or. en

Poprawka 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając unijną tablicę 
wyników wymiaru sprawiedliwości 2020 
opublikowaną przez Komisję Europejską,

Or. en
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Poprawka 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 
1 TUE dotyczących Polski i Węgier9 ,

skreśla się

_________________
9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Poprawka 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
trwających wysłuchań na mocy art. 7 
ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier9,

skreśla się

_________________
9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Poprawka 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 26

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 

skreśla się
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skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami10,
_________________
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Poprawka 36
Malin Björk

Projekt rezolucji
Umocowanie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej z 2018 r. pt. „Wyzwania 
stojące przed organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego działającymi na rzecz 
praw człowieka w UE”,

Or. en

Poprawka 37
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania oraz 
dane z Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 38
Sergey Lagodinsky



PE655.630v01-00 18/190 AM\1209847PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Umocowanie 26 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie grupy 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego ds. praw podstawowych i 
praworządności z czerwca 2020 r. pt. 
„National developments from a civil 
society perspective, 2018-2019” [„Zmiany 
na szczeblu krajowym z perspektywy 
społeczeństwa obywatelskiego, lata 2018-
2019”],

Or. en

Poprawka 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Umocowanie 27

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne zalecenia 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
pt. „Od planu działania do śladu: 
Ochrona wolności i pluralizmu mediów 
dzięki europejskiemu mechanizmowi 
ochrony praworządności” 
z kwietnia 2020 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 28

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji 

skreśla się
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Praw Człowieka pt. „Praworządność w 
Unii Europejskiej” z dnia 11 maja 2020 r.,

Or. en

Poprawka 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 29

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przekazanie 
informacji Komisji Europejskiej przez 
grupę roboczą ds. wewnętrznej polityki 
UE w zakresie praw człowieka Sieci 
Współpracy na rzecz Praw Człowieka i 
Demokracji z dnia 4 maja 2020 r. w 
ramach konsultacji z zainteresowanymi 
stronami w sprawie sprawozdania na 
temat praworządności,

skreśla się

Or. en

Poprawka 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając działania Biura 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz 
rezolucje Grupy Roboczej ONZ ds. 
Arbitralnych Zatrzymań dotyczące państw 
członkowskich,

Or. en
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Poprawka 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucje Rady 
Europy dotyczące stanu praworządności, 
demokracji i praw człowieka w państwach 
członkowskich, a także jej sprawozdanie z 
2019 r. w sprawie ustanowienia 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych,

Or. en

Poprawka 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dotyczące przypadków łamania praw 
człowieka w Unii i w jej państwach 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 45
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając wyniki 44. sesji 
Rady Praw Człowieka ONZ,

Or. en

Poprawka 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
opublikowane przez specjalnego 
sprawozdawcę ONZ (ds. mniejszości 
narodowych, wolności słowa, obrońców 
sędziów i prawników itp.) dotyczące stanu 
praw człowieka, demokracji i 
praworządności w państwach 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 30

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją ocenę 
europejskiej wartości dodanej 
towarzyszącą sprawozdaniu z inicjatywy w 
kwestiach ustawodawczych w sprawie 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych z października 2016 r.,

skreśla się

Or. en
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Poprawka 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 31

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ocenę wstępną 
Parlamentu w sprawie europejskiej 
wartości dodanej unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych z kwietnia 2020 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Umocowanie 34

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A9-0000/2020),

skreśla się

Or. en

Poprawka 50
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z dnia 19 czerwca 2019 r. pt. 
„Dalsze umacnianie praworządności w 
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Unii. Aktualna sytuacja i możliwe kolejne 
działania”, w której zaproponowano 
ustanowienie corocznego forum 
zainteresowanych stron w sprawie praw 
podstawowych i praworządności,

Or. en

Poprawka 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Unii Europejskiej i państw członkowskich 
zebranych w Radzie z dnia 16 grudnia 
2014 r. o zapewnieniu przestrzegania 
praworządności,

Or. en

Poprawka 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Umocowanie 34 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
obrońcach praw człowieka z dnia 8 marca 
1999 r.,

Or. en
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Poprawka 53
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie;

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości, wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie, 
stanowią podstawę praw, z których 
korzystają wszystkie osoby mieszkające w 
Unii;

Or. ro

Poprawka 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie;

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że demokracja, 
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praworządność i prawa podstawowe to 
zasady, które wzajemnie się wzmacniają;

Or. en

Poprawka 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte przez 
wszystkie państwa członkowskie;

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE);

Or. en

Poprawka 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 

A. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
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członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie;

członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie; 
mając na uwadze, że te wartości są oparte 
na obiektywnych kryteriach;

Or. en

Poprawka 57
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

А. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i dobrowolnie przyjęte 
przez wszystkie państwa członkowskie;

А. mając na uwadze, że Unia opiera 
się na takich wartościach, jak 
poszanowanie godności osoby ludzkiej, 
wolność, demokracja, równość, 
praworządność i prawa człowieka, w tym 
prawa osób należących do mniejszości, co 
znajduje wyraz w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
te wartości są wspólne państwom 
członkowskim i wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane do ich 
przestrzegania;

Or. bg

Poprawka 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art 
4 ust. 2 TUE Unia ma szanować równość 
państw członkowskich wobec traktatów, a 
poszanowanie różnorodności kulturowej i 
tradycji krajowych, własnych oraz innych 
państw członkowskich, nie może 
utrudniać stosowania jednolitego i 
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wysokiego poziomu ochrony demokracji, 
praworządności i praw podstawowych w 
Unii; mając na uwadze, że zasada 
równości i niedyskryminacji ma charakter 
uniwersalny i stanowi wspólny element 
wszystkich dziedzin polityki i działań UE;

Or. en

Poprawka 59
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że idea 
praworządności obejmuje między innymi 
takie zasady jak legalizm, pewność prawa, 
zakaz arbitralności w działaniu władz 
wykonawczych, skuteczna ochrona 
sądowa przez niezależne i bezstronne sądy 
oraz kontrola sądowa, podział władz i 
równość wobec prawa;

Or. en

Poprawka 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że idea 
praworządności musi być rozumiana jako 
demokratyczne rządy prawa, tzn. takie, 
które opierają się głównie na 
przestrzeganiu demokratycznych procedur 
i praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
praworządność została proklamowana 
przez ONZ jako podstawowa zasada na 
szczeblu uniwersalnym;

Or. en

Poprawka 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że około 10 % 
obywateli Unii należy do mniejszości 
narodowej; mając na uwadze, że nie 
istnieją unijne ramy prawne gwarantujące 
prawa tych osób jako mniejszości; mając 
na uwadze, że ustanowienie skutecznego 
mechanizmu monitorowania ich praw w 
Unii ma kluczowe znaczenie; mając na 
uwadze, że równe traktowanie jest 
prawem podstawowym wszystkich 
obywateli, a nie przywilejem;

Or. en

Poprawka 63
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że skuteczna 
niezależność i bezstronność sądów, a także 
gwarancja skutecznego i pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, również dla 
dzieci, stanowią podstawowe wymagania, 
jeśli chodzi o zapewnienie rzetelnego 
procesu sądowego oraz ochrony wszelkich 
praw wynikających z prawa Unii;

Or. en

Poprawka 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na 
uwadze, że porównania międzynarodowe i 
rezolucje Parlamentu świadczyły o 
pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 
Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
od 2016 r. Parlament Europejski wzywa 
do kompleksowego, prewencyjnego i 
opartego na podstawach naukowych 
monitorowania w tej dziedzinie za 
pośrednictwem unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 65
Malin Björk

Projekt rezolucji
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Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na uwadze, 
że porównania międzynarodowe i rezolucje 
Parlamentu świadczyły o pogorszeniu 
standardów demokratycznych, w 
szczególności na Węgrzech i w Polsce; 
mając na uwadze, że od 2016 r. Parlament 
Europejski wzywa do kompleksowego, 
prewencyjnego i opartego na podstawach 
naukowych monitorowania w tej 
dziedzinie za pośrednictwem unijnego 
mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na 
uwadze, że równość i niedyskryminacja 
nie są gwarantowane oraz że w sposób 
szczególny lekceważone są prawa grup 
szczególnie wrażliwych, w tym prawa 
kobiet, prawa seksualne i reprodukcyjne 
oraz prawa osób LGBTI, mniejszości 
etnicznych i religijnych, osób 
niepełnosprawnych i osób starszych; 
mając na uwadze, że porównania 
międzynarodowe i rezolucje Parlamentu 
świadczyły o pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 
Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
reakcje państw członkowskich na sytuację 
kryzysową związaną z pandemią COVID-
19 doprowadziły do bezzasadnego 
ograniczenia praw podstawowych i 
osłabiły demokratyczne mechanizmy 
kontroli i równowagi; mając na uwadze, że 
od 2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 66
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
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członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na uwadze, 
że porównania międzynarodowe i 
rezolucje Parlamentu świadczyły o 
pogorszeniu standardów demokratycznych, 
w szczególności na Węgrzech i w Polsce; 
mając na uwadze, że od 2016 r. Parlament 
Europejski wzywa do kompleksowego, 
prewencyjnego i opartego na podstawach 
naukowych monitorowania w tej 
dziedzinie za pośrednictwem unijnego 
mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na uwadze, 
że porównania międzynarodowe 
świadczyły o pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 
Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
Parlament odnosił się wielokrotnie w 
swoich rezolucjach do tych niepokojących 
tendencji już od roku 2011, włączając w to 
uruchomienie w 2018 r. przeciwko 
Węgrom procedury przewidzianej w art. 7 
TUE; mając na uwadze, że od 2016 r. 
Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 67
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na 
uwadze, że porównania międzynarodowe i 
rezolucje Parlamentu świadczyły o 
pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 
Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
od 2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

B. mając na uwadze, że w ubiegłych 
latach w kilku państwach członkowskich 
doszło do zjawisk zagrażających 
wartościom Unii; mając na uwadze, że od 
2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego, 
obiektywnego i opartego na podstawach 
naukowych monitorowania w tej 
dziedzinie za pośrednictwem unijnego 
mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;
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Or. bg

Poprawka 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na 
uwadze, że porównania międzynarodowe i 
rezolucje Parlamentu świadczyły o 
pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 
Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
od 2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

B. Mając na uwadze, że porównania 
międzynarodowe i rezolucje Parlamentu 
regularnie monitorują standardy 
demokratyczne w państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że od 
2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

Or. pl

Poprawka 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na 
uwadze, że porównania międzynarodowe i 
rezolucje Parlamentu świadczyły o 
pogorszeniu standardów 
demokratycznych, w szczególności na 

B. mając na uwadze, że poszanowanie 
wartości Unii we wszystkich państwach 
członkowskich ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania UE; mając 
na uwadze, że od 2016 r. Parlament 
Europejski wzywa do kompleksowego i 
opartego na podstawach naukowych 
monitorowania w tej dziedzinie za 
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Węgrzech i w Polsce; mając na uwadze, że 
od 2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i 
opartego na podstawach naukowych 
monitorowania w tej dziedzinie za 
pośrednictwem unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych;

pośrednictwem unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 70
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na uwadze, 
że porównania międzynarodowe i rezolucje 
Parlamentu świadczyły o pogorszeniu 
standardów demokratycznych, w 
szczególności na Węgrzech i w Polsce; 
mając na uwadze, że od 2016 r. Parlament 
Europejski wzywa do kompleksowego, 
prewencyjnego i opartego na podstawach 
naukowych monitorowania w tej 
dziedzinie za pośrednictwem unijnego 
mechanizmu dotyczącego demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

B. mając na uwadze, że w poprzednim 
dziesięcioleciu w kilku państwach 
członkowskich doszło do bezczelnych 
ataków na wartości Unii; mając na uwadze, 
że porównania międzynarodowe i rezolucje 
Parlamentu świadczyły o pogorszeniu 
standardów demokratycznych, w 
szczególności na Węgrzech i w Polsce, ale 
również w innych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że od 
2016 r. Parlament Europejski wzywa do 
kompleksowego, prewencyjnego i opartego 
na podstawach naukowych monitorowania 
w tej dziedzinie za pośrednictwem 
unijnego mechanizmu dotyczącego 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 71
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w żadnym 
państwie członkowskim nie zdołano 
osiągnąć równouprawnienia płci ani 
położyć kresu przemocy seksualnej i 
przemocy uwarunkowanej płcią; mając na 
uwadze, że w UE można zaobserwować 
widoczny i zorganizowany sprzeciw wobec 
równouprawnienia płci i praw człowieka 
w odniesieniu do kobiet, w tym 
niepokojącą tendencję stosowania w kilku 
państwach członkowskich polityki 
wstecznej i przedkładania projektów 
ustaw, których celem jest wprowadzenie 
ograniczeń w dziedzinie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, jak 
wykazano w sprawozdaniu EIGE 
dotyczącym inicjatywy Pekin +25;

Or. en

Poprawka 72
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE zapisała 
w swoich kryteriach przystąpienia, iż 
członkostwo w Unii wymaga od państwa 
kandydującego osiągnięcia stabilności 
instytucji gwarantujących demokrację, 
praworządność, poszanowanie praw 
człowieka oraz poszanowanie i ochronę 
mniejszości; wskazuje jednak, że Unii 
brakuje skutecznych narzędzi do 
egzekwowania tych kryteriów, gdy dane 
państwo zostanie już członkiem UE;

Or. en
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Poprawka 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich nadal nie 
respektuje się w pełni praw grup 
szczególnie wrażliwych, do których należą 
kobiety, Romowie i osoby LGBTI, oraz że 
grupy te nie są w pełni chronione przed 
nienawiścią i dyskryminacją wbrew 
wartościom Unii, o których mowa w art. 2 
TUE, oraz wbrew prawu do 
niedyskryminacji, o którym mowa w art. 
21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 74
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że chociaż 
poszanowanie praw mniejszości należy do 
zestawu kryteriów politycznych, które 
państwo kandydujące do przystąpienia 
musi spełnić w momencie przystąpienia, 
żadne tego typu kryteria nie mają 
zastosowania do państw, które są już 
członkami UE; mając na uwadze, że brak 
takich kryteriów zachęca państwa 
członkowskie do wycofywania się ze 
zobowiązań;

Or. en
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Poprawka 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że na Węgrzech 
– wbrew orzecznictwu węgierskiego 
Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
– prawo dostępu osób transpłciowych i 
interseksualnych do procedury prawnego 
uzgodnienia płci zostało zablokowane 
poprzez zmiany legislacyjne odnoszące się 
do rejestru krajowego; mając na uwadze, 
że w wyniku tych zmian zmienną 
dotychczas kategorię „płeć” zastąpiono 
niezmienną kategorią „płeć przy 
narodzeniu”, z zamierzonym naruszeniem 
przepisów prawa krajowego i prawa Unii;

Or. en

Poprawka 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze 
udokumentowane i potwierdzone przez 
polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
dane, zgodnie z którymi ponad 100 
polskich gmin i władz lokalnych ogłosiło 
się strefami wolnymi od LGBTI lub 
przyjęło tzw. „Samorządowe Karty Praw 
Rodzin”, dyskryminując w ten sposób 
osoby LGBTI; mając na uwadze, że polski 
Rzecznik Praw Obywatelskich potępił 
takie działania i wniósł dziewięć skarg do 
sądów administracyjnych, argumentując, 
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że strefy wolne od LGBTI naruszają 
prawo Unii; mając na uwadze, że w maju 
2020 r. Komisja wystosowała do pięciu 
burmistrzów polskich miast, które są 
beneficjentami unijnego Funduszu 
Spójności, pismo, w którym podkreśliła 
podjęte przez regionalne instytucje 
zarządzające zobowiązania, zgodnie z 
którymi wydatki w ramach Funduszu 
Spójności nie mogą prowadzić do 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, a gminy występujące w roli 
pracodawców muszą przestrzegać zapisów 
dyrektywy Rady 2000/78/WE1a 
zakazującej stosowania w zakresie 
zatrudnienia dyskryminacji i 
prześladowania ze względu na orientację 
seksualną; mając na uwadze, że 
samorządy terytorialne wniosły pozwy 
przeciwko trzem polskim aktywistom 
LGBTI, którzy stworzyli tzw. „Atlas 
nienawiści”;
_________________
1a Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 
27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne 
warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 
303 z 2.12.2000, s. 16).

Or. en

Poprawka 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
nie dotyczą jedynie poszczególnych 
państw członkowskich, w których 
dochodzi do takich naruszeń, ale mają 
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członkowskimi; również wpływ na inne państwa 
członkowskie, osłabiają spójność projektu 
europejskiego, podstawowe prawa 
wszystkich obywateli Unii i wzajemne 
zaufanie między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

C. mając na uwadze, że wartości, o 
których mowa w art. 2 TUE, wzmacniają 
prawa wszystkich obywateli Unii;

Or. pl

Poprawka 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
jeśli są pozostawione bez odpowiedniej 
reakcji i wyciągnięcia konsekwencji na 
szczeblu unijnym, osłabiają spójność 
projektu europejskiego, prawa wszystkich 
obywateli Unii i wzajemne zaufanie 
między państwami członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 80
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii oraz 
osób przebywających na terytorium UE i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

C. mając na uwadze, że naruszenia 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
mogą osłabiać spójność projektu unijnego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 82
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że naruszenia C. mając na uwadze, że naruszenia 
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wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają spójność projektu europejskiego, 
prawa wszystkich obywateli Unii i 
wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi;

wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
osłabiają prawa, wolności oraz równość 
wszystkich obywateli Unii i wzajemne 
zaufanie między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że korupcja 
poważnie zagraża demokracji, 
praworządności i sprawiedliwemu 
traktowaniu wszystkich obywateli; mając 
na uwadze, że korupcja, pochłaniając 
środki publiczne przeznaczone na cele 
użyteczności publicznej, obniża poziom i 
jakość usług publicznych, a tym samym 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja 
przygotowuje się do opublikowania 
rocznego sprawozdania na temat 
praworządności, a następnie strategii 
wprowadzania w życie Karty praw 
podstawowych i europejskiego planu 
działania na rzecz demokracji;

D. mając na uwadze, że Komisja 
przygotowuje się do opublikowania 
rocznego sprawozdania na temat 
praworządności;
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Or. pl

Poprawka 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja 
przygotowuje się do opublikowania 
rocznego sprawozdania na temat 
praworządności, a następnie strategii 
wprowadzania w życie Karty praw 
podstawowych i europejskiego planu 
działania na rzecz demokracji;

D. mając na uwadze, że Komisja 
wykazuje tendencję do instrumentalizacji 
zasady praworządności w wyraźnie 
upolityczniony sposób;

Or. en

Poprawka 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niezależne 
dziennikarstwo i dostęp do 
pluralistycznych informacji stanowią 
kluczowe filary demokracji; mając na 
uwadze, że należy w bardziej zdecydowany 
sposób zmierzyć się z niepokojącym 
stanem wolności i pluralizmu mediów w 
UE; mając na uwadze, że oświadczenie o 
włączeniu do rocznego sprawozdania na 
temat praworządności osobnego rozdziału 
poświęconego wolności i pluralizmowi 
mediów zostało przyjęte z dużym 
zadowoleniem;

Or. en
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Poprawka 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że należy 
uwzględnić wyniki rocznego sprawozdania 
na temat monitorowania stosowania 
prawa Unii dotyczące liczby uchybień, ich 
powagi oraz wpływu na praworządność w 
odniesieniu do obywateli Unii i unijnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii;

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii, jeżeli procedura 
głosowania zostanie opracowana w 
sposób, który umożliwia skuteczne 
stosowanie tego instrumentu oraz 
uniemożliwia jego zablokowanie przez 
mniejszość w Radzie; 

Or. en
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Poprawka 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii;

E. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Obrachunkowy wydał opinię 
odnośnie do rozporządzenia w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich stwierdzając, że w 
rozporządzeniu brak jest jasnych i 
szczegółowych kryteriów oraz definicji 
braków w zakresie praworządności;

Or. pl

Poprawka 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii;

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich wzbudziłoby poważne 
obawy związane z politycznym 
wykorzystaniem takich narzędzi wobec 
tych państw członkowskich, które nie 
zgadzają się z polityczną wizją Komisji, w 
szczególności w odniesieniu do strategii 
migracyjnych;

Or. en

Poprawka 91
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii;

E. mając na uwadze, że 
rozporządzenie w sprawie ochrony budżetu 
Unii w przypadku poważnych i 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, po jego przyjęciu, stałoby 
się niezbędnym narzędziem ochrony 
praworządności w Unii;

Or. bg

Poprawka 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. Podkreśla, że w opinii Służby 
Prawnej Rady z 25 października 2018 r. 
stwierdzono, że prawo wtórne nie może 
stanowić obejścia procedury określonej w 
art. 7 TUE a praworządność nie może być 
wykorzystywana jako kryterium 
uruchamiające mechanizm, o którym 
mowa we wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich, ponieważ 
prowadziłoby to do obejścia art. 7 TUE i 
byłoby mu równoważne, a następnie łatwe 
do zakwestionowania przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 93
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Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że społeczeństwo 
obywatelskie i wolne media mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
demokracji; mając na uwadze, że 
zmniejszanie przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnego dziennikarstwa przyczynia 
się do naruszania zasad demokracji, 
praworządności i praw podstawowych; 
mając na uwadze, że społeczeństwo 
obywatelskie musi być ściśle 
zaangażowane w każdy mechanizm 
monitorowania w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, w 
tym społeczeństwo obywatelskie, Radę 
Europy i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować parlamenty narodowe i władze 
lokalne;

Or. en
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Poprawka 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
i regionalne instytucje praw człowieka, 
parlamenty narodowe i regionalne oraz 
władze lokalne; rezolucje instytucji 
międzynarodowych dotyczące stanu 
demokracji, praworządności oraz praw 
podstawowych muszą być jednak 
traktowane podczas procedury w 
zróżnicowany sposób;

Or. en

Poprawka 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
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instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

instytucje praw człowieka, parlamenty 
narodowe i władze lokalne; mając na 
uwadze, że w związku z tym dla 
społeczeństwa obywatelskiego niezbędne 
jest odpowiednie finansowanie ze środków 
unijnych, w szczególności za 
pośrednictwem programu „Obywatele, 
Równość, Prawa i Wartości”;

Or. en

Poprawka 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
narodowe i władze lokalne, a także 
stowarzyszenia krajowe odpowiedzialne za 
wspieranie organów sądowych w 
niezależnym wymierzaniu 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 98
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, obrońców 
praw człowieka, Radę Europy i organy 
ONZ, Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, krajowe instytucje praw 
człowieka, parlamenty narodowe i władze 
lokalne;

Or. en

Poprawka 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
właściwe organy krajowe;

Or. en

Poprawka 100
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw F



AM\1209847PL.docx 49/190 PE655.630v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować wszystkie zainteresowane 
strony działające na rzecz wdrożenia, 
ochrony i propagowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, w 
tym społeczeństwo obywatelskie, Radę 
Europy i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
narodowe i władze lokalne itp.;

Or. bg

Poprawka 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze krajowe i lokalne;

Or. pl

Poprawka 102
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy 
i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
krajowe i władze lokalne;

F. mając na uwadze, że każdy 
mechanizm monitorowania musi ściśle 
angażować zainteresowane strony 
działające na rzecz ochrony i 
propagowania demokracji, praworządności 
i praw podstawowych, w tym 
społeczeństwo obywatelskie, Radę Europy, 
OBWE i organy ONZ, Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, krajowe 
instytucje praw człowieka, parlamenty 
narodowe i władze lokalne;

Or. en

Poprawka 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wiele tzw. 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
które rzekomo zajmują się ochroną i 
propagowaniem demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, w 
rzeczywistości realizuje cele polityczne i z 
tego względu nie powinny być one 
uznawane za uprawnione i niezależne 
zainteresowane strony i nie powinny 
kwalifikować się do wsparcia z funduszy 
unijnych; mając na uwadze, że działania 
takich organizacji można często opisać 
jako obcą ingerencję polityczną;

Or. en

Poprawka 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
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Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że nowy unijny 
mechanizm na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
musi opierać się na jasnych i 
obiektywnych wskaźnikach w celu 
zapewnienia równego traktowania 
wszystkich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że instytucje 
utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny 
dialog ze stowarzyszeniami 
przedstawicielskimi i społeczeństwem 
obywatelskim na wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że formalna 
niezależność wymiaru sprawiedliwości 
może zostać podważona za pomocą 
środków politycznych, jeżeli rządy będą 
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próbowały wpływać na decyzje i działania 
zarówno prywatnie, jak i za 
pośrednictwem mediów;

Or. en

Poprawka 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Parlament, 
Komisja i Rada ponoszą wspólną 
odpowiedzialność polityczną za 
poszanowanie wartości Unii, w granicach 
uprawnień przyznanych im na mocy 
traktatów; mając na uwadze, że 
porozumienie międzyinstytucjonalne 
oparte na art. 295 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) zapewniłoby niezbędne ustalenia 
w celu ułatwienia współpracy tych trzech 
instytucji w tym zakresie; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 295 TFUE każda 
z tych trzech instytucji może 
zaproponować takie porozumienie;

G. mając na uwadze, że Parlament, 
Komisja i Rada ponoszą wspólną 
odpowiedzialność polityczną za 
poszanowanie wartości Unii, w granicach 
uprawnień przyznanych im na mocy 
traktatów;

Or. en

Poprawka 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że istnieje 
konieczność wzmocnienia i usprawnienia 
istniejących mechanizmów oraz 
opracowania skutecznego mechanizmu w 
celu zapewnienia, by zasady i wartości 
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zapisane w traktatach były przestrzegane 
w całej Unii;

Or. en

Poprawka 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że przystąpienie 
Unii do europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności stanowi zobowiązanie na mocy 
art. 6 ust. 2 TUE;

Or. en

Poprawka 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie, zwraca jednak uwagę, że – aby 
tego dokonać – Unia potrzebuje znacznie 
wyższego standardu obrony demokracji i 
praw człowieka wewnątrz Unii, i wyraża 
ubolewanie, że niektóre państwa 
członkowskie odmawiają przestrzegania 
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rezolucji dotyczących praw człowieka 
wydanych przez organy międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, że 
Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że Unia i państwa 
członkowskie są orędownikami wolności i 
sprawiedliwości w Europie i na świecie;

Or. pl

Poprawka 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, że 
Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. przypomina, że demokracja i 
praworządność należą do podstawowych 
elementów składowych cywilizacji 
europejskiej; podkreśla, że te idee są 
zmienne i mogą przybierać różne, lecz 
uzasadnione formy;

Or. en
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Poprawka 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli, w tym dla 
osób należących do mniejszości; 
podkreśla, że Unia musi pozostać 
orędownikiem wolności, równości i 
sprawiedliwości w Europie i na świecie;

Or. en

Poprawka 114
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
demokracji i przestrzegania 
praworządności w Europie i na świecie;

Or. bg

Poprawka 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
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Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego, 
kompleksowego i pozytywnego programu 
działań na rzecz ochrony i umacniania w 
skuteczny sposób demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich obywateli Unii; podkreśla, że 
Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

Or. en

Poprawka 116
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli oraz osób 
przebywających na jej terytorium; 
podkreśla, że Unia musi pozostać 
orędownikiem wolności i sprawiedliwości 
w Europie i na świecie;

Or. en

Poprawka 117
Maria Grapini

Projekt rezolucji
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Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w Europie i na świecie;

Or. ro

Poprawka 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię solidnego i 
pozytywnego programu działań na rzecz 
ochrony i umacniania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych dla 
wszystkich swoich obywateli; podkreśla, 
że Unia musi pozostać orędownikiem 
wolności i sprawiedliwości w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania przez Unię opartego na 
podstawach naukowych i obiektywnego 
programu działań na rzecz ochrony i 
umacniania demokracji, praworządności i 
praw podstawowych dla wszystkich 
swoich obywateli; podkreśla, że Unia musi 
pozostać orędownikiem wolności i 
sprawiedliwości w Europie i na świecie;

Or. en

Poprawka 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie, że procedura, 
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o której mowa w art. 7 TUE, jest coraz 
częściej i w sposób wzbudzający niepokój 
wykorzystywana do celów politycznych i 
ideologicznych;

Or. en

Poprawka 120
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i 
nieliberalnych, pogłębionych dodatkowo 
przez pandemię COVID-19 i recesję 
gospodarczą, a także przez korupcję i 
zawłaszczanie państwa w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla zagrożenia, 
jakie ta tendencja stwarza dla spójności 
porządku prawnego Unii, funkcjonowania 
jej jednolitego rynku, skuteczności jej 
wspólnych dziedzin polityki i jej 
wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

skreśla się

Or. bg

Poprawka 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i 
nieliberalnych, pogłębionych dodatkowo 
przez pandemię COVID-19 i recesję 
gospodarczą, a także przez korupcję i 
zawłaszczanie państwa w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla zagrożenia, 
jakie ta tendencja stwarza dla spójności 
porządku prawnego Unii, funkcjonowania 
jej jednolitego rynku, skuteczności jej 
wspólnych dziedzin polityki i jej 
wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

2. Jest poważnie zaniepokojony 
recesją gospodarczą, a także korupcją i 
podkreśla zagrożenia, jakie stwarzają one 
dla spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jednolitego rynku, 
skuteczności wspólnych dziedzin;

Or. pl

Poprawka 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i 
nieliberalnych, pogłębionych dodatkowo 
przez pandemię COVID-19 i recesję 
gospodarczą, a także przez korupcję i 
zawłaszczanie państwa w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla zagrożenia, 
jakie ta tendencja stwarza dla spójności 
porządku prawnego Unii, funkcjonowania 
jej jednolitego rynku, skuteczności jej 
wspólnych dziedzin polityki i jej 

2. ostrzega, że państwa członkowskie 
stoją w obliczu bezprecedensowego i 
nasilającego się kryzysu migracyjnego, 
który zagraża długofalowemu przetrwaniu 
ich tożsamości, tradycji i wspólnej 
cywilizacji;
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wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; z 
niepokojem zauważa, że pandemia 
COVID-19 jest wykorzystywana do 
ograniczania praw obywateli i ich 
podstawowych wolności określonych w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, w tym poprzez stosowanie 
nieuzasadnionej cenzury, podżeganie do 
dyskryminacji, dezinformację oraz 
nawoływanie do nienawiści; przypomina 
w szczególności, jak istotne znaczenie ma 
propagowanie i obrona praworządności, 
która stanowi warunek wstępny dla 
wszystkich zdrowych systemów 
demokratycznych, a także dla zapewnienia 
ochrony praw podstawowych i unijnych 
wartości oraz przestrzegania wszystkich 
praw i zobowiązań wynikających z 
traktatów;

Or. en



AM\1209847PL.docx 61/190 PE655.630v01-00

PL

Poprawka 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

2. jest zaniepokojony wzrostem 
tendencji nieliberalnych oraz korupcji; 
podkreśla zagrożenia, jakie ta tendencja 
stwarza dla spójności porządku prawnego 
Unii, funkcjonowania jej jednolitego 
rynku, skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
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tendencji autokratycznych i 
nieliberalnych, pogłębionych dodatkowo 
przez pandemię COVID-19 i recesję 
gospodarczą, a także przez korupcję i 
zawłaszczanie państwa w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla zagrożenia, jakie 
ta tendencja stwarza dla spójności 
porządku prawnego Unii, funkcjonowania 
jej jednolitego rynku, skuteczności jej 
wspólnych dziedzin polityki i jej 
wiarygodności na arenie międzynarodowej;

tendencji autokratycznych, pogłębionych 
dodatkowo przez pandemię COVID-19, 
recesję gospodarczą i szkodliwą 
ingerencję, dezinformację i coraz mniejszy 
pluralizm mediów, a także przez korupcję i 
zawłaszczanie państwa w kilku państwach 
członkowskich; podkreśla zagrożenia, jakie 
ta tendencja stwarza dla spójności 
porządku politycznego i prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
ochrony podstawowych praw wszystkich 
jej obywateli, funkcjonowania jej 
jednolitego rynku, skuteczności jej 
wspólnych dziedzin polityki i jej 
wiarygodności na arenie międzynarodowej;

Or. en
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Poprawka 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki, ochrony podstawowych praw jej 
obywateli i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 128
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 

2. ostrzega, że Unia stoi w obliczu 
bezprecedensowego i nasilającego się 
kryzysu wartości leżących u jej podstaw, 
który zagraża jej długofalowemu 
przetrwaniu jako demokratycznego 
projektu pokojowego; jest poważnie 
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zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
spójności porządku prawnego Unii, 
funkcjonowania jej jednolitego rynku, 
skuteczności jej wspólnych dziedzin 
polityki i jej wiarygodności na arenie 
międzynarodowej;

zaniepokojony wzrostem i utrwalaniem 
tendencji autokratycznych i nieliberalnych, 
pogłębionych dodatkowo przez pandemię 
COVID-19 i recesję gospodarczą, a także 
przez korupcję i zawłaszczanie państwa w 
kilku państwach członkowskich; podkreśla 
zagrożenia, jakie ta tendencja stwarza dla 
porządku prawnego Unii, ochrony 
podstawowych praw jej obywateli i jej 
wiarygodności na arenie międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ponownie podkreśla, że należy 
niezmiennie stosować Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej i zawsze 
przestrzegać zasady praworządności, 
również w sytuacjach kryzysowych, takich 
jak wybuch pandemii COVID-19, a środki 
kryzysowe podejmowane na szczeblu 
krajowym lub unijnym powinny być 
zgodne z zasadą praworządności, ściśle 
proporcjonalne i niezbędne do wymagań 
danej sytuacji oraz ograniczone w czasie, 
a także powinny podlegać regularnej 
kontroli w celu zapewnienia zgodności z 
traktatami;

Or. en

Poprawka 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
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Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. przypomina, że do tej pory Unia i 
jej instytucje są strukturalnie słabo 
przygotowane do radzenia sobie 
z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie, że Komisja nie uznała za 
konieczne wszczęcie w stosunku do 
Węgier procedury przewidzianej w art. 7 
TUE pomimo symptomów pojawiających 
się od 2010 r.; wyraża ubolewanie z 
powodu niezdolności Rady do poczynienia 
znaczących postępów w egzekwowaniu 
wartości Unii w ramach trwających 
procedur przewidzianych w art. 7 TUE 
wszczętych w stosunku do Polski i Węgier; 
z niepokojem zauważa niespójny charakter 
zestawu narzędzi Unii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 131
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych, praw podstawowych i 
praworządności oraz z naruszeniami w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; zauważa, że brak skutecznego 
stosowania przez Radę art. 7 TUE w 
rzeczywistości umożliwia dalsze 
odchodzenie od wartości, o których mowa 
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w art. 2 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest już 
strukturalnie przygotowana do radzenia 
sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; uważa, że Rada 
skutecznie egzekwuje wartości Unii;

Or. pl

Poprawka 133
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z naruszeniami i 
pogarszaniem standardów demokracji, 
praworządności i praw podstawowych w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
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trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE i wyraża przekonanie, że 
prowadzi to do odchodzenia od wartości, o 
których mowa w art. 2 TUE; z niepokojem 
zauważa niespójny charakter zestawu 
narzędzi Unii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 134
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich, dlatego też 
powinna istnieć jasna definicja 
praworządności oraz instrumentów, które 
służą do jej mierzenia; wyraża ubolewanie 
z powodu niezdolności Rady do 
poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

Or. ro

Poprawka 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie, że nie można w pełni 
zastosować procedury przewidzianej w art. 
7 TUE, ponieważ wymóg jednomyślności 
w Radzie Europejskiej de facto blokuje jej 
stosowanie; wyraża w związku z tym 
ubolewanie, że Rada Europejska nie 
poczyniła żadnych postępów w ramach 
obecnych procedur przewidzianych w 
art. 7 wszczętych w stosunku do Węgier i 
Polski;

Or. en

Poprawka 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie i wyraża przekonanie, że 
należy ustanowić nowy instrument, który 
będzie niezależny od jednomyślności 
państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; podkreśla, że istniejące 
instrumenty zapobiegające pogarszaniu 
standardów demokratycznych i 
praworządności powinny być usprawnione 
oraz odpowiednio stosowane;

Or. en

Poprawka 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z naruszeniami i 
pogarszaniem standardów 
demokratycznych, praworządności i praw 
podstawowych w państwach 
członkowskich; wyraża ubolewanie z 
powodu niezdolności Rady do poczynienia 
znaczących postępów w egzekwowaniu 
wartości Unii w ramach trwających 
procedur przewidzianych w art. 7 TUE; z 
niepokojem zauważa niespójny charakter 
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zestawu narzędzi Unii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych, praw podstawowych i 
praworządności w państwach 
członkowskich; wyraża ubolewanie z 
powodu niezdolności Rady do poczynienia 
znaczących postępów w egzekwowaniu 
wartości Unii w ramach trwających 
procedur przewidzianych w art. 7 TUE; z 
niepokojem zauważa niespójny charakter 
zestawu narzędzi Unii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 140
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z zagrożeniami dla 
demokracji i praworządności w państwach 
członkowskich; wyraża ubolewanie z 
powodu niezdolności Rady do poczynienia 
znaczących postępów w egzekwowaniu 
wartości Unii w ramach trwających 
procedur przewidzianych w art. 7 TUE; z 
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art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

niepokojem zauważa nieskuteczny 
charakter zestawu narzędzi Unii w tej 
dziedzinie;

Or. bg

Poprawka 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje, że Unia jest nadal 
strukturalnie słabo przygotowana do 
radzenia sobie z pogarszaniem standardów 
demokratycznych i praworządności w 
państwach członkowskich; wyraża 
ubolewanie z powodu niezdolności Rady 
do poczynienia znaczących postępów w 
egzekwowaniu wartości Unii w ramach 
trwających procedur przewidzianych w 
art. 7 TUE; z niepokojem zauważa 
niespójny charakter zestawu narzędzi Unii 
w tej dziedzinie;

3. uznaje, że Unia ingeruje już w 
polityki krajowe z powodu rzekomego 
pogarszania standardów demokratycznych 
i praworządności w państwach 
członkowskich; wyraża przekonanie, że 
Rada odpowiednio egzekwuje wartości 
Unii w ramach trwających procedur 
przewidzianych w art. 7 TUE, i nalega na 
szybkie rozstrzygnięcie wszczętych 
procedur;

Or. en

Poprawka 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że UE nadal nie 
dysponuje skutecznymi mechanizmami 
monitorowania systemowych zagrożeń dla 
praworządności i demokracji w państwach 
członkowskich, zapobiegania takim 
zagrożeniom i ich eliminowania; 
przyjmuje z zadowoleniem, jako znaczący 
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pierwszy krok, komunikat Komisji w 
sprawie dalszego umacniania 
praworządności w Unii i określone w tym 
komunikacie działania; wzywa Komisję do 
wdrożenia bez zbędnej zwłoki 
zaproponowanych ram na rzecz 
praworządności; uznaje za konieczne 
ustanowienie sankcji, które byłyby 
skuteczne, odstraszające i proporcjonalne, 
w celu skutecznego zapobiegania 
naruszeniom zasady praworządności w 
Unii;

Or. en

Poprawka 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że mechanizm powinien 
służyć jako obiektywne, oparte na 
podstawach naukowych narzędzie do 
oceny państw członkowskich według 
równych kryteriów przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasad pomocniczości, 
konieczności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. przypomina, że przystąpienie Unii 
do europejskiej Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
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stanowi zobowiązanie traktatowe na mocy 
art. 6 ust. 2 TUE; przypomina, że 
przystąpienie do tej konwencji 
stanowiłoby kolejny krok w procesie 
integracji europejskiej oraz zwiększyłoby 
spójność między Unią a dalszym 
wzmacnianiem przez Radę Europy 
ochrony podstawowych praw i wolności w 
Unii; wyraża ubolewanie, że dotychczas 
nie poczyniono postępów w wypełnieniu 
tego zobowiązania traktatowego; wzywa 
Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz 
przestrzegania zapisów traktatowych i do 
zakończenia negocjacji bez zbędnej 
zwłoki;

Or. en

Poprawka 145
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. wyraża ubolewanie, że Komisja i 
Rada nie przyjęły z zadowoleniem jego 
rezolucji z dnia 25 października 2016 r., 
pomimo pilnej potrzeby ochrony wartości 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych oraz że proces 
konsultacji nie zapewnił ochrony 
obrońcom praw człowieka ani podmiotom 
wnoszącym wkład w ten proces, pomimo 
wielokrotnych apeli ze strony organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla z 
niepokojem, że prawa kobiet, mniejszości i 
grup szczególnie wrażliwych, w tym 
mniejszości rasowych, etnicznych i 
religijnych, Romów, osób LGBTI, osób 
niepełnosprawnych i starszych, są 
nieustannie lekceważone oraz że państwa 
członkowskie – wbrew wartościom 
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unijnym – nie gwarantują równości ani 
pełnej ochrony przed przemocą, 
nienawiścią i dyskryminacją; ponownie 
podkreśla potrzebę stworzenia 
kompleksowego mechanizmu 
monitorowania służącego ocenie 
przestrzegania wszystkich aspektów 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych i zapisanego w akcie 
prawnym wiążącym Parlament, Radę i 
Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem oceny wszystkich państw 
członkowskich, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

Or. en

Poprawka 146
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; zauważa ponadto, że 
proces konsultacji nie zapewnił ochrony 
obrońcom praw człowieka ani podmiotom 
wnoszącym wkład w ten proces, pomimo 
wielokrotnych apeli ze strony organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla z 
niepokojem, że w niektórych państwach 
członkowskich nadal nie respektuje się w 
pełni praw grup szczególnie wrażliwych 
oraz że grupy te nie są w pełni chronione 
przed nienawiścią i dyskryminacją wbrew 
przepisom art. 2 TUE i art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; 
ponownie podkreśla potrzebę stworzenia 
kompleksowego mechanizmu 
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monitorowania służącego ocenie 
przestrzegania wszystkich aspektów 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych we wszystkich państwach 
członkowskich i zapisanego w akcie 
prawnym wiążącym Parlament, Radę i 
Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
zyskały stały i widoczny charakter jako 
część agendy Unii;

Or. en

Poprawka 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego 
w akcie prawnym wiążącym Parlament, 
Radę i Komisję z przejrzystym i 
uregulowanym procesem, z jasno 
określonymi obowiązkami, tak aby 
ochrona i propagowanie wartości 
unijnych zyskały stały i widoczny 
charakter jako część agendy Unii;

4. odnotowuje prace Komisji nad 
rocznym sprawozdaniem na temat 
praworządności;

Or. pl

Poprawka 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; podkreśla z 
niepokojem, że w niektórych państwach 
członkowskich nadal nie respektuje się w 
pełni praw grup szczególnie wrażliwych, w 
tym kobiet, Romów i osób LGBTI, oraz że 
grupy te nie są w pełni chronione przed 
nienawiścią i dyskryminacją wbrew 
unijnym wartościom, o których mowa w 
art. 2 TUE; ponownie podkreśla potrzebę 
stworzenia kompleksowego mechanizmu 
monitorowania zapisanego w akcie 
prawnym wiążącym Parlament, Radę i 
Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

Or. en

Poprawka 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że oprócz praworządności 
elementami tego rocznego sprawozdania 
oceniającego są również zagadnienia 
korupcji i wolności mediów; zauważa 
jednak, że nie obejmuje ono większości 
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i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

dziedzin demokracji i praw 
podstawowych; wyraża w szczególności 
ubolewanie, że procedura nie obejmuje 
kwestii wolności zrzeszania się oraz 
kurczącej się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego; ponownie 
podkreśla potrzebę stworzenia 
kompleksowego mechanizmu 
monitorowania zapisanego w akcie 
prawnym wiążącym Parlament, Radę i 
Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

Or. en

Poprawka 150
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
planowane monitorowanie nie obejmuje 
zmian i naruszeń w dziedzinach 
demokracji i praw podstawowych; 
przypomina, że Parlament wielokrotnie 
wzywał do ustanowienia mechanizmu 
monitorowania obejmującego pełen 
zakres art. 2 TUE; w dalszym ciągu 
podkreśla potrzebę stworzenia 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;
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Or. en

Poprawka 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. odnotowuje prace Komisji nad 
rocznym sprawozdaniem na temat 
praworządności; ponownie podkreśla, że 
mechanizm monitorowania zapisany w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję byłby nieproporcjonalny i 
niedemokratyczny, ponieważ 
praworządności nie można oceniać za 
pomocą wskaźników ilościowych;

Or. en

Poprawka 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia opartego na 
podstawach naukowych i obiektywnego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
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obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

Or. en

Poprawka 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wartości unijnych zyskały 
stały i widoczny charakter jako część 
agendy Unii;

4. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komisji nad rocznym sprawozdaniem na 
temat praworządności; zauważa jednak, że 
nie obejmuje ono dziedzin demokracji i 
praw podstawowych; ponownie podkreśla 
potrzebę stworzenia kompleksowego 
mechanizmu monitorowania zapisanego w 
akcie prawnym wiążącym Parlament, Radę 
i Komisję z przejrzystym i uregulowanym 
procesem, z jasno określonymi 
obowiązkami, tak aby ochrona i 
propagowanie wszystkich wartości 
unijnych zyskały stały i widoczny 
charakter jako część agendy Unii;

Or. en

Poprawka 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zdecydowanie ponawia swój apel 
do Komisji, by traktowała podejmowane 
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przez rządy państw członkowskich próby 
zaszkodzenia wolności i pluralizmowi 
mediów jako poważne i systematyczne 
nadużycie władzy, sprzeczne z 
podstawowymi wartościami Unii 
zapisanymi w art. 2 TUE; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez 
Komisję zamiar włączenia do jej rocznego 
sprawozdania na temat praworządności w 
UE specjalnego rozdziału dotyczącego 
monitorowania wolności i pluralizmu 
mediów; apeluje ponadto o włączenie do 
tego rozdziału zaleceń dla poszczególnych 
krajów oraz skutecznych reakcji, a także 
oceny przejrzystości własności i ingerencji 
rządowej w państwach członkowskich; 
wzywa Komisję do uwzględnienia wpływu 
środków nadzwyczajnych, które podjęto w 
2020 r. w związku z epidemią COVID-19, 
na wolność prasy, pluralizm mediów i 
bezpieczeństwo dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za rok 
2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 
TUE i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 

skreśla się
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wszystkich państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 
TUE i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich;

5. odrzuca propozycję ustanowienia 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”);

Or. en

Poprawka 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
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porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 TUE 
i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich;

porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 TUE 
i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasad 
pomocniczości, proporcjonalności i 
konieczności;

Or. en

Poprawka 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 TUE 
i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich;

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 TUE 
i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich, aby 
zapewnić brak jakichkolwiek podwójnych 
standardów ze względu na interesy 
polityczne;

Or. en

Poprawka 159
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Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 TUE 
i stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich;

5. proponuje ustanowienie 
mechanizmu UE na rzecz demokracji, 
praworządności i praw podstawowych 
(„mechanizm”), opartego na wniosku 
Parlamentu z 2016 r. i sprawozdaniu 
Komisji w sprawie praworządności za 
rok 2020, który miałby być regulowany 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym 
między Parlamentem, Radą i Komisją, 
składającym się z rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującym wszystkie aspekty art. 2 
TUE, stosowanym w sposób jednakowy, 
obiektywny i sprawiedliwy wobec 
wszystkich państw członkowskich i 
opartym na wiarygodnych danych;

Or. ro

Poprawka 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia 
tych zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi, które Komisja musiałaby 
stosować automatycznie w przypadku 
wystąpienia naruszeń; podkreśla, jak 
ważny jest roczny cykl monitorowania, 
jeśli chodzi o zapobieganie ewentualnym 
naruszeniom zasad praworządności i 
demokracji w Unii, zanim faktycznie do 
nich dojdzie;

Or. en

Poprawka 162
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak rozwiązania 
problemów wskazanych w zaleceniach 
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konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

musi być powiązany z konkretnymi 
unijnymi środkami egzekucyjnymi; zwraca 
uwagę, że celem zaleceń powinno być nie 
tylko eliminowanie naruszeń, lecz również 
propagowanie idei i strategii na rzecz 
zwiększenia dostępu obywateli do 
unijnych praw i wartości oraz poszerzenia 
możliwości korzystania z nich;

Or. en

Poprawka 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi; zauważa, że szczególnie w 
takich przypadkach należy w pełni 
uwzględniać brak wdrożenia zaleceń 
instytucji międzynarodowych innych niż 
unijne, takich jak ONZ, Europejski 
Trybunał Praw Człowieka lub Rada 
Europy;

Or. en

Poprawka 164
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych, i wzywa Komisję, by wznowiła 
przedstawianie wstrzymanych w 2016 r. 
sprawozdań o zwalczaniu korupcji, które 
stanowiłyby kolejne użyteczne narzędzie 
ewaluacji; podkreśla, że brak wdrożenia 
tych zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

Or. en

Poprawka 165
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi, w szczególności z 
przyspieszonymi postępowaniami w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego i składanymi do 
Trybunału Sprawiedliwości wnioskami o 
zastosowanie środków tymczasowych, a 
także z narzędziami budżetowymi;

Or. en
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Poprawka 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi być kompleksowy, 
obiektywny, bezstronny, oparty na 
podstawach naukowych i stosowany w 
sposób równy i sprawiedliwy do 
wszystkich państw członkowskich, a także 
zawierać zalecenia dla poszczególnych 
krajów, wraz z przejrzystym 
harmonogramem i jasnymi celami w 
zakresie wdrożenia, które należy 
uwzględnić w kolejnych sprawozdaniach 
rocznych lub pilnych; podkreśla, że brak 
wdrożenia tych zaleceń musi być 
ukierunkowany i konkretny oraz 
powiązany z unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

Or. en

Poprawka 167
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać bezstronne 
zalecenia stosowane w jednakowy sposób 
do wszystkich państw członkowskich i 
oparte na wiarygodnych danych, które to 
zalecenia powinny stanowić cele 
dostosowane do każdego państwa 
należącego do UE, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
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pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

Or. ro

Poprawka 168
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi, w tym z procedurami 
przewidzianymi w art. 7 TUE, 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz z narzędziami budżetowymi;

Or. en

Poprawka 169
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać konkretne 
zalecenia dla poszczególnych krajów, wraz 
z harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia; środki te powinny obejmować 
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kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

w razie konieczności wzmocnioną 
współpracę między danym państwem 
członkowskim a Komisją Europejską; 
podkreśla, że brak wdrożenia tych zaleceń 
musi być powiązany z konkretnymi 
unijnymi środkami egzekucyjnymi;

Or. bg

Poprawka 170
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych;

Or. pl

Poprawka 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
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kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi, w tym środkami 
finansowymi;

Or. en

Poprawka 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi unijnymi środkami 
egzekucyjnymi;

6. podkreśla, że roczny cykl 
monitorowania musi zawierać zalecenia 
dla poszczególnych krajów, wraz z 
harmonogramem i celami w zakresie 
wdrożenia, które należy uwzględnić w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub 
pilnych; podkreśla, że brak wdrożenia tych 
zaleceń musi być powiązany z 
konkretnymi i prawnie dostępnymi 
środkami;

Or. en

Poprawka 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest zdania, że celem ambitnego 
mechanizmu powinna być również 
skuteczna ochrona wolności prasy i 
pluralizmu mediów, dzięki czemu 
powinien on prowadzić do konkretnych 
ulepszeń dla dziennikarzy i sektora 
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mediów;

Or. en

Poprawka 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności 
oraz mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/xxxx w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich11 ;

skreśla się

_________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny 
numer 2018/136(COD) w tekście i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Dz.U. C ..., ....., s. ....
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Or. pl

Poprawka 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności 
oraz mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/xxxx w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich11;

skreśla się

_________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny 
numer 2018/136(COD) w tekście i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Dz.U. C ..., ....., s. ....

Or. en
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Poprawka 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty monitorowania, 
w szczególności roczne sprawozdanie na 
temat praworządności, ramy Komisji na 
rzecz praworządności, dialog Rady na 
temat praworządności oraz mechanizm 
współpracy i weryfikacji (MWiW), a także 
inne sprawozdania, takie jak tablica 
wyników wymiaru sprawiedliwości lub 
sprawozdanie ze stosowania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; 
podkreśla również, że mechanizm 
powinien poprawiać komplementarność i 
spójność z innymi dostępnymi 
narzędziami, przede wszystkim z 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
procedurą przewidzianą w art. 7 TUE i 
warunkowością budżetową po wejściu 
w życie oraz europejskim semestrem; jest 
zdania, że roczny cykl monitorowania 
powinien zastąpić MWiW dla Bułgarii i 
Rumunii, przyczyniając się tym samym do 
równego traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swoich 
wewnętrznych dyskusjach oraz w celu 
przyjęcia swoich stanowisk; zauważa, że 
instytucje te powinny mieć możliwość 
uwzględniania wyników do celów 
uruchomienia art. 7 TUE, a Komisja 
powinna mieć możliwość uwzględniania 
wyników do wszczęcia procedury na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
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państwach członkowskich11, a także do 
wszczęcia postępowania zgodnie z art. 17 
TUE;

_________________ _________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/xxxx w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE; jest zdania, że roczny 
cykl monitorowania może spełnić cele 
MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich ;
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zakresie praworządności w państwach 
członkowskich11 ;

_________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. pl

Poprawka 178
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), pod warunkiem, że wszystkie 
zobowiązania wynikające z MWiW oraz 
obawy podnoszone przez Parlament 
zostaną w zadowalający i kompleksowy 
sposób uregulowane i rozwiane, w 
szczególności w dziedzinie niezawisłości 
sędziów, walki z korupcją oraz wolności 
mediów, a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE oraz warunkowością 
budżetową po wejściu w życie; jest zdania, 
że roczny cykl monitorowania może 
spełnić cele MWiW dla Bułgarii i 
Rumunii, przyczyniając się tym samym do 
równego traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w ramach swojej 
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oceny do celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

_________________ _________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 179
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że punkty 
odniesienia ustanowione przez Komisję do 
oceny postępu w ramach MWiW mogą 
zostać wykorzystane w ramach rocznego 
cyklu monitorowania; uważa, że trzy 
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Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

instytucje powinny wykorzystać ustalenia z 
rocznego cyklu monitorowania w swojej 
ocenie do celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich;

_________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, co pozwoli zapobiec 
zbędnemu powielaniu istniejących 
struktur i instrumentów; wzywa do tego, 
aby zintegrować i włączyć istniejące 
narzędzia, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 



PE655.630v01-00 98/190 AM\1209847PL.docx

PL

cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

_________________ _________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 181
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
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członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

członkowskich UE – traktowania, które 
powinno być obiektywne, bezstronne i 
niedyskryminujące; uważa, że trzy 
instytucje powinny wykorzystać ustalenia z 
rocznego cyklu monitorowania w swojej 
ocenie do celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

_________________ _________________
11[zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11[zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. ro

Poprawka 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 258 TFUE, procedurą 
przewidzianą w art. 7 TUE, 
warunkowością budżetową po wejściu 
w życie oraz europejskim semestrem; jest 
zdania, że roczny cykl monitorowania 
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przyczyniając się tym samym do równego 
traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

może spełnić cele MWiW dla Bułgarii i 
Rumunii, przyczyniając się tym samym do 
równego traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

_________________ _________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 183
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
na mocy art. 7 TUE, warunkowością 
budżetową po wejściu w życie oraz 
europejskim semestrem; jest zdania, że 
roczny cykl monitorowania może spełnić 
cele MWiW dla Bułgarii i Rumunii, 
przyczyniając się tym samym do równego 

7. wskazuje, że mechanizm powinien 
konsolidować i zastępować istniejące 
instrumenty, w szczególności roczne 
sprawozdanie na temat praworządności, 
ramy Komisji na rzecz praworządności, 
dialog Rady na temat praworządności oraz 
mechanizm współpracy i weryfikacji 
(MWiW), a jednocześnie poprawiać 
komplementarność i spójność z innymi 
dostępnymi narzędziami, w tym 
procedurami na mocy art. 7 TUE, 
postępowaniami w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
narzędziami budżetowymi po wejściu 
w życie oraz europejskim semestrem; jest 
zdania, że roczny cykl monitorowania 
może spełnić cele MWiW dla Bułgarii i 
Rumunii, przyczyniając się tym samym do 
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traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

równego traktowania wszystkich państw 
członkowskich; uważa, że trzy instytucje 
powinny wykorzystać ustalenia z rocznego 
cyklu monitorowania w swojej ocenie do 
celów uruchomienia art. 7 TUE i 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich11;

_________________ _________________
11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

11 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] Dz.U. C 
..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla konieczność 
respektowania ról oraz prerogatyw 
poszczególnych instytucji w ramach 
dostępnych procedur;

Or. en

Poprawka 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 

skreśla się
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człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

Or. en

Poprawka 186
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka, organy ds. równości i inne 
właściwe podmioty na wszystkich etapach 
rocznego cyklu monitorowania, od 
wnoszenia wkładu do ułatwiania 
wdrożenia; zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia w razie potrzeby ochrony 
podmiotom sprawozdawczym, a także 
wystarczającego finansowania w celu 
uzyskania niezależnych, eksperckich 
danych niezbędnych do równoważenia 
opinii rządowych; zwraca w tym 
kontekście uwagę na potrzebę dobrze 
funkcjonującego społeczeństwa 
obywatelskiego na terytorium całej Unii i 
wzywa do stworzenia europejskiego 
statutu stowarzyszeń i organizacji non-
profit; zwraca uwagę, że status 
akredytacyjny krajowych instytucji praw 
człowieka i organów ds. równości oraz 
przestrzeń dla społeczeństwa 
obywatelskiego, a także ochrona 
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zapewniania obrońcom praw człowieka 
mogą same w sobie służyć jako wskaźniki 
do celów oceny; przyłącza się do 
wielokrotnych apeli społeczeństwa 
obywatelskiego o stworzenie unijnego 
mechanizmu chroniącego obrońców praw 
człowieka oraz podmioty wnoszące wkład 
w ten proces przed potencjalnymi 
działaniami odwetowymi; uważa, że 
parlamenty narodowe muszą prowadzić 
debaty publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania; 
wyraża zaniepokojenie, że społeczeństwo 
obywatelskie znajduje się pod coraz 
większą presją w całej UE; wzywa zatem 
Komisję i Radę o wsparcie w 
szczególności europejskich i 
transgranicznych działań organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 187
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, obrońców praw człowieka, 
organy ds. równości, krajowe instytucje 
praw człowieka i inne właściwe podmioty 
na wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia w razie potrzeby ochrony 
podmiotom sprawozdawczym, a także 
wystarczającego finansowania w celu 
uzyskania niezależnych, eksperckich 
danych niezbędnych do równoważenia 
opinii rządowych; zwraca uwagę, że status 
akredytacyjny organów ds. równości oraz 
krajowych instytucji praw człowieka i 
przestrzeń dla społeczeństwa 
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obywatelskiego, a także ochrona 
zapewniana obrońcom praw człowieka 
mogą same w sobie służyć jako wskaźniki 
do celów oceny; uważa, że parlamenty 
narodowe muszą prowadzić debaty 
publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania;

Or. en

Poprawka 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka, obrońców praw człowieka, 
stowarzyszenia odpowiedzialne za 
wspieranie organów sądowych w 
niezależnym wymierzaniu sprawiedliwości 
i inne właściwe podmioty na wszystkich 
etapach rocznego cyklu monitorowania, od 
wnoszenia wkładu do ułatwiania 
wdrożenia i udziału w jego 
monitorowaniu; zwraca uwagę, że 
istnienie oraz, jeśli już istnieją, formalna i 
funkcjonalna niezależność krajowych 
instytucji praw człowieka, znajdująca 
również odzwierciedlenie w ich statusie 
akredytacyjnym , a także pozostawianie 
przestrzeni dla społeczeństwa 
obywatelskiego mogą same w sobie służyć 
jako wskaźniki do celów oceny; uważa, że 
parlamenty narodowe muszą prowadzić 
debaty publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania;

Or. en
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Poprawka 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe i regionalne 
instytucje praw człowieka i inne właściwe 
podmioty na wszystkich etapach rocznego 
cyklu monitorowania, od wnoszenia 
wkładu do ułatwiania wdrożenia; zwraca 
uwagę, że status akredytacyjny krajowych 
instytucji praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty narodowe i 
regionalne muszą prowadzić debaty 
publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania; 
zwraca uwagę, że aby zapewnić 
sprawiedliwą ocenę przestrzegania praw 
osób należących do mniejszości 
narodowych, znaczącą rolę muszą 
odgrywać również instytucje i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
społecznościach;

Or. en

Poprawka 190
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
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monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; uważa, że 
parlamenty narodowe muszą prowadzić 
debaty publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania;

Or. bg

Poprawka 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty narodowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania; ponawia swój apel 
do Komisji o zapewnienie społeczeństwu 
obywatelskiemu odpowiedniego 
finansowania ze środków unijnych, w 
szczególności za pośrednictwem programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”;

Or. en
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Poprawka 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, środowisko akademickie, 
krajowe instytucje praw człowieka i inne 
właściwe podmioty na wszystkich etapach 
rocznego cyklu monitorowania, od 
wnoszenia wkładu do ułatwiania 
wdrożenia; przypomina w tym kontekście, 
że aby je wspierać konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniego finansowania 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
unijnym; zwraca uwagę, że status 
akredytacyjny krajowych instytucji praw 
człowieka i przestrzeń dla społeczeństwa 
obywatelskiego mogą same w sobie służyć 
jako wskaźniki do celów oceny;uważa, że 
parlamenty narodowe muszą prowadzić 
debaty publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania;

Or. en

Poprawka 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, organy ds. równości oraz 
krajowe instytucje praw człowieka i inne 
właściwe podmioty na wszystkich etapach 
rocznego cyklu monitorowania, od 
wnoszenia wkładu do ułatwiania 
wdrożenia; zwraca uwagę, że status 
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praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

akredytacyjny organów ds. równości oraz 
krajowych instytucji praw człowieka i 
przestrzeń dla społeczeństwa 
obywatelskiego, a także ochrona 
zapewniana obrońcom praw człowieka 
mogą same w sobie służyć jako wskaźniki 
do celów oceny; uważa, że parlamenty 
narodowe muszą prowadzić debaty 
publiczne i zajmować stanowiska 
w sprawie wyników cyklu monitorowania;

Or. en

Poprawka 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; uważa, że parlamenty krajowe 
muszą prowadzić debaty publiczne i 
zajmować stanowiska w sprawie wyników 
cyklu monitorowania;

8. przypomina o nieodzownej roli 
odgrywanej przez społeczeństwo 
obywatelskie, krajowe instytucje praw 
człowieka i inne właściwe podmioty na 
wszystkich etapach rocznego cyklu 
monitorowania, od wnoszenia wkładu do 
ułatwiania wdrożenia; zwraca uwagę, że 
status akredytacyjny krajowych instytucji 
praw człowieka i przestrzeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego mogą same 
w sobie służyć jako wskaźniki do celów 
oceny; zachęca parlamenty narodowe do 
prowadzenia debat lub zajmowania 
stanowisk w sprawie wyników cyklu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, jak ważne jest 
zwiększanie świadomości społeczeństwa 
na temat obowiązujących standardów 
praworządności poprzez ściślejszą 
współpracę z instytucjami 
międzynarodowymi takimi jak Rada 
Europy oraz poprzez rozwój 
międzyparlamentarnej współpracy i 
dialogu;

Or. en

Poprawka 196
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; wzywa Radę do 
regularnego informowania i ścisłego 
angażowania Parlamentu oraz do 
działania w przejrzysty sposób, aby 
umożliwić znaczący udział i nadzór ze 
strony wszystkich instytucji i organów 
europejskich oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że 
mechanizm ten, wzmocniony 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 
zapewni ramy dla lepszej koordynacji;

Or. en

Poprawka 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza ograniczoną rolę 
Parlamentu, zgodnie z art. 7 TUE, w 
monitorowaniu zgodności z wartościami 
Unii;

Or. en

Poprawka 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii;

Or. pl

Poprawka 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; zachęca 
Parlament do obecności w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym i respektujący 
prerogatywy każdej z instytucji oraz 
lojalną współpracę, zapewni niezbędne 
ramy dla lepszej koordynacji;

Or. en

Poprawka 200
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament; uważa, że mechanizm 
ten, wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa Parlament do obecności w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie 
wszczął Parlament, i do przedstawiania 
Radzie swojego uzasadnionego wniosku; 
uważa, że mechanizm ten, wzmocniony 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 
zapewni niezbędne ramy dla lepszej 
koordynacji;

Or. en

Poprawka 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7, gdy postępowanie wszczął 
Parlament; uważa, że mechanizm ten, 
wzmocniony porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym, zapewni 
niezbędne ramy dla lepszej koordynacji;

9. potwierdza rolę Parlamentu, 
zgodnie z art. 7 TUE, w monitorowaniu 
zgodności z wartościami Unii; ponownie 
wzywa do obecności Parlamentu w 
przesłuchaniach prowadzonych na 
podstawie art. 7 zgodnie z zasadą 
wzajemnej i lojalnej współpracy, o której 
mowa w art. 13 ust. 2 TUE; uważa, że 
mechanizm ten, wzmocniony 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym, 
zapewni niezbędne ramy dla lepszej 
koordynacji;

Or. en

Poprawka 202
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że poszanowanie 
praw mniejszości stanowi integralną i 
istotną część wartości Unii określonych w 
art. 2 TUE; przypomina, że poprzez 
poszanowanie praw mniejszości Unia 
chroni również swoją różnorodność 
kulturową i językową, a także swoje 
dziedzictwo kulturowe, o czym mowa w 
art. 3 TUE; podkreśla zatem, że ochrona 
mniejszości musi stanowić istotną część 
rocznego cyklu monitorowania;

Or. en

Poprawka 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski 
konferencji na temat przyszłości Europy w 
tym zakresie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 204
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie;

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie; podkreśla, że w przypadku 
wprowadzania w przyszłości zmian w 
Traktacie należy zwiększyć skuteczność 
procedury przewidzianej w art. 7 TUE 
poprzez zmianę większości niezbędnej do 
podjęcia działania i wzmocnienie 
mechanizmu sankcji;

Or. en

Poprawka 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski 
konferencji na temat przyszłości Europy w 
tym zakresie;

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
zauważa w szczególności potrzebę pilnej 
zmiany art. 7 TUE w celu uporania się z 
wymogiem jednomyślności w Radzie 
Europejskiej; wzywa konferencję na temat 
przyszłości Europy do opracowania 
istotnego wniosku w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski 
konferencji na temat przyszłości Europy w 
tym zakresie;

10. jest zdania, że zarówno państwa 
członkowskie jak i Unia przyczyniają sie 
do propagowania i obrony podstawowych 
wartości;

Or. pl

Poprawka 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie;

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało pogłębienia integracji 
europejskiej oraz zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 208
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie;

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych będzie wymagało zmiany 
Traktatu; oczekuje na refleksję i wnioski 
konferencji na temat przyszłości Europy w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 

10. jest zdania, że w perspektywie 
długoterminowej wzmocnienie zdolności 
Unii do propagowania i obrony jej 
nadrzędnych wartości konstytucyjnych 
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będzie wymagało zmiany Traktatu; 
oczekuje na refleksję i wnioski konferencji 
na temat przyszłości Europy w tym 
zakresie;

może wymagać zmiany Traktatu; oczekuje 
na refleksję i wnioski konferencji na temat 
przyszłości Europy w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 212
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem demokracji, 
praworządności i praw podstawowych, w 
tym poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

Or. en

Poprawka 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
kompleksowe monitorowanie 
przestrzegania wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

Or. en

Poprawka 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się kryzysem wartości Unii, w tym 
poprzez proponowany mechanizm, jest 
warunkiem wstępnym przywrócenia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

11. wyraża głębokie przekonanie, że 
zajęcie się przypadkami naruszania 
wartości Unii, w tym poprzez 
proponowany mechanizm, jest warunkiem 
wstępnym przywrócenia wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi, co pozwoli Unii jako 
całości na podtrzymanie i wspieranie 
wszystkich wspólnych polityk;

Or. en

Poprawka 215
Michal Šimečka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża ubolewanie, że w swoich 
konkluzjach z dnia 21 lipca 2020 r. Rada 
Europejska osłabiła zaproponowany przez 
Komisję mechanizm warunkowości 
budżetowej; ponawia swój apel o 
dopilnowanie, by systemowych naruszeń 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE, 
nie dało się pogodzić z finansowaniem ze 
środków unijnych; podkreśla, że w celu 
ochrony budżetu unijnego konieczne jest 
zastosowanie odwróconej kwalifikowanej 
większości, bez której skuteczność nowego 
mechanizmu jest zagrożona; wymaga, aby 
stosowaniu warunkowości budżetowej 
towarzyszyły środki, których celem jest 
łagodzenie jakiegokolwiek potencjalnego 
wpływu na indywidualnych beneficjentów 
funduszy unijnych, w szczególności 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla, że instrumentu 
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warunkowości budżetowej nie można 
zastąpić jedynie proponowanym rocznym 
cyklem monitorowania;

Or. en

Poprawka 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że szkolenie kadr 
wymiaru sprawiedliwości ma zasadnicze 
znaczenie dla właściwego wdrożenia i 
stosowania prawa Unii, a tym samym dla 
wzmocnienia europejskiej wspólnej 
kultury prawnej w oparciu o zasady 
wzajemnego zaufania i praworządności; 
uważa, że przygotowywana europejska 
strategia szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości musi kłaść dodatkowy 
nacisk na promowanie praworządności i 
niezależności sądów oraz obejmować 
szkolenia w zakresie umiejętności i kwestii 
pozaprawnych, tak aby sędziowie byli 
lepiej przygotowani do wytrzymania 
nadmiernego obciążenia;

Or. en

Poprawka 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża przekonanie, że państwa 
kandydujące powinny mieć możliwość 
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dobrowolnego podlegania monitorowaniu 
przez mechanizm;

Or. en

Poprawka 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do 
niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji z 
Parlamentem w sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zgodnie z art. 
295 TFUE; uważa, że wniosek zawarty w 
załączniku do niniejszego projektu 
rezolucji stanowi odpowiednią podstawę 
dla takich negocjacji;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do 
niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji z 
Parlamentem w sprawie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego zgodnie z 
art. 295 TFUE; uważa, że wniosek zawarty 
w załączniku do niniejszego projektu 
rezolucji stanowi odpowiednią podstawę 
dla takich negocjacji;

12. wzywa Komisję i Radę do 
odrzucenia wszelkich wniosków o 
negocjacje z Parlamentem w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
zgodnie z art. 295 TFUE;

Or. en
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Poprawka 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Projekt rezolucji
Załącznik I

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Projekt rezolucji
Załącznik I

Projekt rezolucji Poprawka

[...] skreśla się

Or. pl

Poprawka 222
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wniosek dotyczący porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
wzmocnienia wartości Unii

Wniosek dotyczący porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
wzmocnienia demokracji, praworządności 
i praw podstawowych w Unii

Or. en

Poprawka 223
Maria Grapini

Projekt rezolucji
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Załącznik I – akapit 4 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) Zgodnie z art. 49 TUE 
poszanowanie wartości Unii i 
zobowiązanie do ich wspierania jest 
podstawowym warunkiem członkostwa w 
Unii. Zgodnie z art. 7 TUE istnienie 
poważnego i trwałego naruszenia wartości 
Unii przez państwo członkowskie może 
prowadzić do zawieszenia prawa głosu 
przedstawiciela rządu tego państwa 
członkowskiego w Radzie. Poszanowanie 
wartości Unii stanowi podstawę wysokiego 
poziomu zaufania i wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi.

(2) Zgodnie z art. 49 TUE 
poszanowanie wartości Unii i 
zobowiązanie do ich wspierania jest 
podstawowym warunkiem członkostwa w 
Unii. Zgodnie z art. 7 TUE istnienie 
poważnego i trwałego naruszenia wartości 
Unii przez państwo członkowskie, 
stwierdzone w oparciu o wiarygodne dane, 
może prowadzić do zawieszenia prawa 
głosu przedstawiciela rządu tego państwa 
członkowskiego w Radzie. Poszanowanie 
wartości Unii stanowi podstawę wysokiego 
poziomu zaufania i wzajemnego zaufania 
między państwami członkowskimi.

Or. ro

Poprawka 224
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja („trzy instytucje”) uznają 
pierwszorzędne znaczenie poszanowania 
wartości Unii. Poszanowanie wartości Unii 
jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania 
Unii i osiągnięcia jej celów określonych w 
art. 3 TUE. Trzy instytucje zobowiązują się 
do wzajemnej, szczerej współpracy w celu 
i zapewnienia poszanowania wartości Unii.

(3) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja („trzy instytucje”) uznają 
pierwszorzędne znaczenie poszanowania 
wartości Unii. Poszanowanie wartości Unii 
jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania 
Unii i osiągnięcia jej celów określonych w 
art. 3 TUE. Trzy instytucje zobowiązują się 
do wzajemnej, lojalnej i aktywnej 
współpracy w celu i zapewnienia 
poszanowania wartości Unii.

Or. ro

Poprawka 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima
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Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja („trzy instytucje”) uznają 
pierwszorzędne znaczenie poszanowania 
wartości Unii. Poszanowanie wartości Unii 
jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania 
Unii i osiągnięcia jej celów określonych w 
art. 3 TUE. Trzy instytucje zobowiązują się 
do wzajemnej, szczerej współpracy w celu 
zapewnienia poszanowania wartości Unii.

(3) Parlament Europejski, Rada i 
Komisja („trzy instytucje”) uznają 
znaczenie poszanowania wartości Unii. 
Poszanowanie wartości Unii jest niezbędne 
dla dobrego funkcjonowania Unii i 
osiągnięcia jej celów określonych w art. 3 
TUE. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wzajemnej, lojalnej współpracy w celu 
zapewnienia poszanowania wartości Unii.

Or. en

Poprawka 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 
Należy zatem ustanowić kompleksowy 
mechanizm międzyinstytucjonalny w celu 
poprawy koordynacji między trzema 
instytucjami i skonsolidowania wcześniej 
podjętych inicjatyw. Zgodnie 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. mechanizm taki 
powinien działać „w sposób przejrzysty, na 
podstawie obiektywnie zebranych, 
porównanych i przeanalizowanych danych, 
w oparciu o równe traktowanie we 
wszystkich państwach członkowskich”.

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 
Należy zatem ustanowić kompleksowy, 
oparty na podstawach naukowych 
mechanizm międzyinstytucjonalny 
zapewniający poszanowanie zasad 
pomocniczości, proporcjonalności i 
konieczności w celu poprawy koordynacji 
między trzema instytucjami i 
skonsolidowania wcześniej podjętych 
inicjatyw. Zgodnie z konkluzjami Rady ds. 
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. 
mechanizm taki powinien działać „w 
sposób przejrzysty, na podstawie 
obiektywnie zebranych, porównanych i 
przeanalizowanych danych, w oparciu o 
równe traktowanie we wszystkich 
państwach członkowskich”.
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Or. en

Poprawka 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 
Należy zatem ustanowić kompleksowy 
mechanizm międzyinstytucjonalny w celu 
poprawy koordynacji między trzema 
instytucjami i skonsolidowania wcześniej 
podjętych inicjatyw. Zgodnie 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. mechanizm taki 
powinien działać „w sposób przejrzysty, na 
podstawie obiektywnie zebranych, 
porównanych i przeanalizowanych danych, 
w oparciu o równe traktowanie we 
wszystkich państwach członkowskich”.

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 
Należy zatem ustanowić kompleksowy 
mechanizm międzyinstytucjonalny w celu 
poprawy koordynacji między trzema 
instytucjami i skonsolidowania wcześniej 
podjętych inicjatyw. Zgodnie 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. mechanizm taki 
powinien działać „w sposób przejrzysty, na 
podstawie jasno zdefiniowanych i 
mierzalnych kryteriów oraz obiektywnie 
zebranych, porównanych i 
przeanalizowanych danych, w oparciu o 
równe traktowanie we wszystkich 
państwach członkowskich”.

Or. en

Poprawka 228
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 

(4) Trzy instytucje uznają potrzebę 
usprawnienia i wzmocnienia skuteczności 
istniejących narzędzi mających na celu 
wspieranie zgodności z wartościami Unii. 
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Należy zatem ustanowić kompleksowy 
mechanizm międzyinstytucjonalny w celu 
poprawy koordynacji między trzema 
instytucjami i skonsolidowania wcześniej 
podjętych inicjatyw. Zgodnie 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. mechanizm taki 
powinien działać „w sposób przejrzysty, na 
podstawie obiektywnie zebranych, 
porównanych i przeanalizowanych danych, 
w oparciu o równe traktowanie we 
wszystkich państwach członkowskich”.

Należy zatem ustanowić kompleksowy 
mechanizm międzyinstytucjonalny w celu 
poprawy koordynacji między trzema 
instytucjami i skonsolidowania wcześniej 
podjętych inicjatyw. Zgodnie 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 i 7 czerwca 2013 r. mechanizm taki 
powinien działać „w sposób przejrzysty, na 
podstawie wiarygodnych danych, 
uzyskanych w przejrzysty sposób oraz 
obiektywnie zebranych, porównanych i 
przeanalizowanych, w oparciu o równe 
traktowanie we wszystkich państwach 
członkowskich”.

Or. ro

Poprawka 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich, a także powinien zapewnić 
poszanowanie zasad pomocniczości, 
proporcjonalności i konieczności. 
Podstawowym celem rocznego cyklu 
monitorowania powinno być zapobieganie 
naruszeniom wartości Unii i ich 
nieprzestrzeganiu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wspólnej podstawy dla innych 
działań trzech instytucji. Trzy instytucje 
zgadzają się również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
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szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności, ram Komisji na 
rzecz praworządności, unijnej tablicy 
wyników wymiaru sprawiedliwości oraz 
rocznego sprawozdania na temat 
stosowania podstawowych praw i 
wolności, aby uniknąć powielania działań i 
zwiększyć ogólną skuteczność.

Or. en

Poprawka 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu oraz 
identyfikowanie pozytywnych działań 
państw członkowskich i podmiotów 
krajowych, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego oraz krajowych instytucji 
praw człowieka, w celu promowania i 
wspierania tych działań przez Unię, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
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temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

Or. en

Poprawka 231
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny i 
bezstronny, oparty raczej na jasnych i 
obiektywnych danych niż na wpływach 
zewnętrznych, w szczególności wpływach 
politycznych, i powinien być stosowany w 
sposób równy i sprawiedliwy do 
wszystkich państw członkowskich. 
Podstawowym celem rocznego cyklu 
monitorowania powinno być zapobieganie 
naruszeniom wartości Unii i ich 
nieprzestrzeganiu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wspólnej podstawy dla innych 
działań trzech instytucji. Trzy instytucje 
zgadzają się również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
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skuteczność. rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

Or. bg

Poprawka 232
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na podstawach 
naukowych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

(5) Trzy instytucje przyznają, że 
roczny cykl monitorowania wartości Unii 
jest niezbędny do wzmocnienia 
propagowania i poszanowania wartości 
Unii. Roczny cykl monitorowania 
powinien być kompleksowy, obiektywny, 
bezstronny, oparty na wiarygodnych 
danych i stosowany w sposób równy i 
sprawiedliwy do wszystkich państw 
członkowskich. Podstawowym celem 
rocznego cyklu monitorowania powinno 
być zapobieganie naruszeniom wartości 
Unii i ich nieprzestrzeganiu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wspólnej 
podstawy dla innych działań trzech 
instytucji. Trzy instytucje zgadzają się 
również wykorzystać niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne do 
zintegrowania istniejących instrumentów i 
inicjatyw związanych z promowaniem i 
poszanowaniem wartości Unii, w 
szczególności rocznego sprawozdania na 
temat praworządności, dialogu Rady na 
temat praworządności oraz ram Komisji na 
rzecz praworządności, aby uniknąć 
powielania działań i zwiększyć ogólną 
skuteczność.

Or. ro

Poprawka 233
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Maite Pagazaurtundúa

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
na wszystkich etapach w duchu 
przejrzystości, bezstronności i otwartości, 
powinien opierać się na obiektywnych 
danych i być chroniony przed jakąkolwiek 
strategią szkodliwej dezinformacji.

Or. en

Poprawka 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
zgodności z wszystkimi wartościami Unii, 
w tym zaleceń dla poszczególnych krajów, 
oraz etapu działań następczych wraz z 
planem wdrażania i egzekwowania tych 
zaleceń. Roczny cykl monitorowania 
powinien być prowadzony w duchu 
przejrzystości i otwartości.

Or. en
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Poprawka 235
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych obejmującego 
wdrożenie zaleceń. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości, przy 
zaangażowaniu obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 236
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości oraz 
stosowany w sposób równy i sprawiedliwy 
do wszystkich państw członkowskich UE.

Or. ro

Poprawka 237
Sergey Lagodinsky
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Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości, przy 
zaangażowaniu obywateli i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 238
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym sprawozdań i zaleceń 
dotyczących poszczególnych krajów, oraz 
etapu działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

Or. en

Poprawka 239
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 6
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Projekt rezolucji Poprawka

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w duchu przejrzystości i otwartości.

(6) Roczny cykl monitorowania 
powinien składać się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii, w tym zaleceń, oraz etapu 
działań następczych. Roczny cykl 
monitorowania powinien być prowadzony 
w niezależny, obiektywny, przejrzysty i 
otwarty sposób.

Or. bg

Poprawka 240
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Trzy instytucje podzielają pogląd, 
że mechanizm współpracy i weryfikacji dla 
Bułgarii i Rumunii powinien zostać 
zakończony w obecnej formie w celu 
uniknięcia powielania zadań i 
wzmocnienia równego traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Roczny 
cykl monitorowania powinien zatem 
zastąpić decyzje Komisji 2006/928/WE1 
i 2006/929/WE2 i realizować, między 
innymi, cele tych decyzji w odniesieniu do 
Bułgarii i Rumunii. Niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne 
pozostaje bez uszczerbku dla Aktu 
przystąpienia z 2005 r., w szczególności 
jego art. 37 i 38.

(7) Trzy instytucje podzielają pogląd, 
że mechanizm współpracy i weryfikacji dla 
Bułgarii i Rumunii powinien zostać 
zakończony w obecnej formie w celu 
uniknięcia powielania zadań i 
wzmocnienia równego traktowania 
wszystkich państw członkowskich, pod 
warunkiem, że wszystkie zobowiązania 
wynikające z MWiW oraz obawy 
podnoszone przez Parlament zostaną w 
zadowalający i kompleksowy sposób 
uregulowane i rozwiane, w szczególności 
w dziedzinie niezawisłości sędziów, walki z 
korupcją oraz wolności mediów. Roczny 
cykl monitorowania powinien zatem 
zastąpić decyzje Komisji 2006/928/WE1 
i 2006/929/WE2 i realizować, między 
innymi, cele tych decyzji w odniesieniu do 
Bułgarii i Rumunii. Niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne 
pozostaje bez uszczerbku dla Aktu 
przystąpienia z 2005 r., w szczególności 
jego art. 37 i 38.
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_________________ _________________
1 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy 
i weryfikacji postępów Rumunii w 
realizacji określonych założeń w zakresie 
reformy systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, 
s. 56).

1 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy 
i weryfikacji postępów Rumunii w 
realizacji określonych założeń w zakresie 
reformy systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, 
s. 56).

2 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
(Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 58).

2 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
(Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 58).

Or. en

Poprawka 241
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Trzy instytucje podzielają pogląd, 
że mechanizm współpracy i weryfikacji dla 
Bułgarii i Rumunii powinien zostać 
zakończony w obecnej formie w celu 
uniknięcia powielania zadań i 
wzmocnienia równego traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Roczny 
cykl monitorowania powinien zatem 
zastąpić decyzje Komisji 2006/928/WE1 
i 2006/929/WE2 i realizować, między 
innymi, cele tych decyzji w odniesieniu do 
Bułgarii i Rumunii. Niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne 
pozostaje bez uszczerbku dla Aktu 
przystąpienia z 2005 r., w szczególności 
jego art. 37 i 38.

(7) Trzy instytucje podzielają pogląd, 
że mechanizm współpracy i weryfikacji dla 
Bułgarii i Rumunii powinien zostać 
zakończony w obecnej formie w celu 
uniknięcia powielania zadań i 
wzmocnienia równego, obiektywnego i 
niedyskryminującego traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Roczny 
cykl monitorowania powinien zatem 
zastąpić decyzje Komisji 2006/928/WE1 
i 2006/929/WE2 i realizować, między 
innymi, cele tych decyzji w odniesieniu do 
Bułgarii i Rumunii. Niniejsze 
porozumienie międzyinstytucjonalne 
pozostaje bez uszczerbku dla Aktu 
przystąpienia z 2005 r., w szczególności 
jego art. 37 i 38.
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_________________ _________________
1 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy 
i weryfikacji postępów Rumunii w 
realizacji określonych założeń w zakresie 
reformy systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, 
s. 56).

1 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy 
i weryfikacji postępów Rumunii w 
realizacji określonych założeń w zakresie 
reformy systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, 
s. 56).

2 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
(Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 58).

2 Decyzja Komisji z 
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustanowienia mechanizmu współpracy i 
weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną 
(Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 58).

Or. ro

Poprawka 242
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w swojej ocenie, czy w 
państwach członkowskich występują 

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do uwzględniania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie, zgodnie z 
art. 17 TUE, Komisja powinna 
uwzględniać ustalenia zawarte w rocznym 
sprawozdaniu monitorującym w swojej 
ocenie, czy należy wszcząć postępowanie w 
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uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny w sposób bardziej 
ogólny określać kierunek ich działań w 
odniesieniu do wartości Unii.

sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego lub czy w 
państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny generalnie 
informować o ich działaniach w 
odniesieniu do wartości Unii.

_________________ _________________
3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i w przypisie i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) .../.... w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 243
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 
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zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w swojej ocenie, czy w 
państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny w sposób bardziej 
ogólny określać kierunek ich działań w 
odniesieniu do wartości Unii.

zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w swojej ocenie, czy w 
państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3, a także w każdej 
innej ocenie do celów istniejących i 
przyszłych narzędzi budżetowych. Trzy 
instytucje zgadzają się, że roczne 
sprawozdania monitorujące powinny w 
sposób bardziej ogólny określać kierunek 
ich działań w odniesieniu do wartości Unii.

_________________ _________________
3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i w przypisie i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) ..../... w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 244
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w ramach swojej oceny, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
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trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w swojej ocenie, czy w 
państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny w sposób bardziej 
ogólny określać kierunek ich działań w 
odniesieniu do wartości Unii.

trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w ramach swojej oceny, 
czy w państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny w sposób bardziej 
ogólny określać kierunek ich działań w 
odniesieniu do wartości Unii.

_________________ _________________
3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i w przypisie i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) ..../... w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

Or. en

Poprawka 245
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – akapit 4 – punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje wyraźne ryzyko poważnego 

(8) Roczny cykl monitorowania 
powinien również mieć charakter 
uzupełniający i być spójny z innymi 
instrumentami związanymi z 
promowaniem i wzmacnianiem wartości 
Unii. W szczególności trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznych sprawozdaniach 
monitorujących w swojej ocenie, czy 
istnieje poważne i trwałe naruszenie 
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naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Podobnie trzy instytucje 
zobowiązują się do wykorzystania ustaleń 
zawartych w rocznym sprawozdaniu 
monitorującym w swojej ocenie, czy w 
państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/xxxx3. Trzy instytucje 
zgadzają się, że roczne sprawozdania 
monitorujące powinny w sposób bardziej 
ogólny określać kierunek ich działań w 
odniesieniu do wartości Unii.

wartości Unii przez państwo członkowskie 
w kontekście art. 7 TUE. Podobnie trzy 
instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu monitorującym 
w swojej ocenie, czy w państwach 
członkowskich występują uogólnione braki 
w zakresie praworządności, zgodnie z 
art. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/xxxx3. 
Trzy instytucje zgadzają się, że roczne 
sprawozdania monitorujące powinny w 
sposób bardziej ogólny określać kierunek 
ich działań w odniesieniu do wartości Unii.

_________________ _________________
3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i właściwe 
odniesienie do Dz.U. w przypisie] 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

3 [zamiast xxxx wstawić ostateczny numer 
2018/136(COD) w tekście i w przypisie i 
właściwe odniesienie do Dz.U. w 
przypisie] Rozporządzenie (UE) .../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, Dz.U. C ..., ....., s. ....

Or. bg

Poprawka 246
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część I – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają koordynować działania i 
współpracować w celu propagowania i 
wzmacniania poszanowania wartości Unii, 
zgodnie z art. 2 TUE.

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają koordynować działania i 
współpracować w celu propagowania, 
wzmacniania i egzekwowania 
poszanowania wartości Unii, zgodnie z 
art. 2 TUE.

Or. en
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Poprawka 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część I – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają koordynować działania i 
współpracować w celu propagowania i 
wzmacniania poszanowania wartości Unii, 
zgodnie z art. 2 TUE.

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają propagować, wzmacniać i 
egzekwować poszanowanie podstawowych 
wartości Unii, zgodnie z art. 2 TUE, 
poprzez koordynację działań i współpracę.

Or. en

Poprawka 248
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część I – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają koordynować działania i 
współpracować w celu propagowania i 
wzmacniania poszanowania wartości Unii, 
zgodnie z art. 2 TUE.

1. Trzy instytucje niniejszym 
postanawiają koordynować działania i 
współpracować w celu propagowania i 
egzekwowania poszanowania wartości 
Unii, zgodnie z art. 2 TUE.

Or. en

Poprawka 249
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach szczerej i 

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach lojalnej i 
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wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
w obszarach wartości Unii. Cykl 
monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
w obszarach wartości Unii. Cykl 
monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego na temat 
wartości Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych obejmującego wdrożenie 
zaleceń.

Or. en

Poprawka 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach szczerej i 
wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
w obszarach wartości Unii. Cykl 
monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach lojalnej i 
wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
we wszystkich obszarach wartości Unii. 
Cykl monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego sprawozdania i zalecenia 
dotyczące poszczególnych krajów oraz 
etapu działań następczych.

Or. en

Poprawka 251
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach szczerej i 
wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
w obszarach wartości Unii. Cykl 
monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach lojalnej, 
aktywnej, przejrzystej i wzajemnej 
współpracy rocznego cyklu monitorowania 
wartości Unii, obejmującego kwestie i 
najlepsze praktyki w obszarach wartości 
Unii. Cykl monitorowania składa się z 
etapu przygotowawczego, publikacji 
rocznego sprawozdania monitorującego 
wartości Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

Or. ro

Poprawka 252
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach szczerej i 
wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
w obszarach wartości Unii. Cykl 
monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

2. Trzy instytucje zgadzają się na 
zorganizowanie w ramach lojalnej i 
wzajemnej współpracy rocznego cyklu 
monitorowania wartości Unii, 
obejmującego kwestie i najlepsze praktyki 
we wszystkich obszarach wartości Unii. 
Cykl monitorowania składa się z etapu 
przygotowawczego, publikacji rocznego 
sprawozdania monitorującego wartości 
Unii („sprawozdanie roczne”) 
zawierającego zalecenia oraz etapu działań 
następczych.

Or. en

Poprawka 253
Malin Björk

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część II – punkt 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza zaprasza 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do udziału w swoich 
posiedzeniach. Grupa robocza regularnie 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów.

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza przeprowadza 
oceny dotyczące demokracji, 
praworządności i praw podstawowych w 
państwach członkowskich i ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza zaprasza 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do udziału w swoich 
posiedzeniach, wraz z Komisją Wenecką i 
Grupą Państw Przeciwko Korupcji, ONZ, 
Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie oraz innymi organizacjami 
międzynarodowymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego. Grupa 
robocza regularnie zasięga również opinii 
niezależnych ekspertów i ustanawia 
kanały przedstawiania uzasadnionych 
opinii przez osoby fizyczne i prawne. 
Grupa robocza polega na ustaleniach 
organizacji, z którymi się konsultuje, i 
niezależnych ekspertów.

Or. en

Poprawka 254
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza zaprasza 

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania oraz przyjmuje 
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Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do udziału w swoich 
posiedzeniach. Grupa robocza regularnie 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów.

metodologię sprawozdania rocznego. 
Grupa robocza zaprasza Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej do 
udziału w swoich posiedzeniach. Grupa 
robocza regularnie zasięga również opinii 
niezależnych ekspertów, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i obrońców 
praw człowieka, a także tworzy unijny 
mechanizm chroniący podmioty wnoszące 
wkład w ten proces przed potencjalnymi 
działaniami odwetowymi.

Or. en

Poprawka 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza zaprasza 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do udziału w swoich 
posiedzeniach. Grupa robocza regularnie 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów.

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach wszystkich etapów 
rocznego cyklu monitorowania. Grupa 
robocza zaprasza Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej do 
udziału w swoich posiedzeniach. Grupa 
robocza regularnie i w sposób bezpośredni 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońców praw 
człowieka. Grupa robocza regularne 
udostępnia opinii publicznej 
sprawozdania na temat swojej 
działalności.

Or. en
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Poprawka 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 3 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza zaprasza 
Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej do udziału w swoich 
posiedzeniach. Grupa robocza regularnie 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów.

3. Trzy instytucje postanawiają 
ustanowić stałą międzyinstytucjonalną 
grupę roboczą ds. wartości Unii („grupa 
robocza”). Grupa robocza ułatwia 
koordynację i współpracę między trzema 
instytucjami w ramach rocznego cyklu 
monitorowania. Grupa robocza regularnie 
zasięga również opinii niezależnych 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Grupa robocza – na podstawie 
mandatu udzielonego przez Parlament 
Europejski i Radę – powołuje panel 
niezależnych ekspertów, który stanowi 
dodatkowy niezależny instrument w 
kontekście identyfikacji naruszeń i 
najlepszych praktyk wdrażania wartości 
unijnych określonych w art. 2 TUE. Panel 
niezależnych ekspertów przedstawia swoje 
ustalenia w wyznaczonym terminie 
zarówno grupie roboczej, jak i Komisji.

Or. en
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Poprawka 258
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Grupie roboczej przewodniczy 
przedstawiciel Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste i opierają się na 
jasnej i rygorystycznej metodologii 
uzgodnionej przez grupę roboczą. W 
każdym przypadku metodologia ta 
obejmuje w odpowiedniej formie punkty 
odniesienia wskazane w załącznikach do 
decyzji Komisji 2006/928/WE 
i 2006/929/WE.

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste i opierają się na 
jasnej i rygorystycznej metodologii 
uzgodnionej przez grupę roboczą po 
przeprowadzeniu kompleksowych i 
przejrzystych konsultacji z 
zainteresowanym stronami i niezależnymi 
ekspertami. W każdym przypadku 
metodologia ta obejmuje w odpowiedniej 
formie punkty odniesienia wskazane w 
załącznikach do decyzji 
Komisji 2006/928/WE i 2006/929/WE.

Or. en
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Poprawka 260
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste i opierają się na 
jasnej i rygorystycznej metodologii 
uzgodnionej przez grupę roboczą. W 
każdym przypadku metodologia ta 
obejmuje w odpowiedniej formie punkty 
odniesienia wskazane w załącznikach do 
decyzji Komisji 2006/928/WE 
i 2006/929/WE.

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
przedstawicielami państw członkowskich, 
w celu zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste, obiektywne i 
opierają się na jasnej i rygorystycznej 
metodologii uzgodnionej przez grupę 
roboczą. W każdym przypadku 
metodologia ta obejmuje w odpowiedniej 
formie punkty odniesienia wskazane w 
załącznikach do decyzji 
Komisji 2006/928/WE i 2006/929/WE.

Or. bg

Poprawka 261
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste i opierają się na 
jasnej i rygorystycznej metodologii 
uzgodnionej przez grupę roboczą. W 

4. Co roku Komisja organizuje 
ukierunkowane konsultacje z 
zainteresowanymi stronami w celu 
zebrania informacji na potrzeby 
sprawozdania rocznego. Konsultacje 
z zainteresowanymi stronami odbywają się 
w pierwszym kwartale każdego roku. 
Konsultacje są przejrzyste i opierają się na 
jasnej i rygorystycznej metodologii 
uzgodnionej przez grupę roboczą. W 
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każdym przypadku metodologia ta 
obejmuje w odpowiedniej formie punkty 
odniesienia wskazane w załącznikach do 
decyzji Komisji 2006/928/WE 
i 2006/929/WE.

każdym przypadku metodologia ta 
obejmuje w odpowiedniej formie punkty 
odniesienia, takie jak te wskazane w 
załącznikach do decyzji 
Komisji 2006/928/WE i 2006/929/WE.

Or. en

Poprawka 262
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom krajowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej odpowiedni 
wkład w konsultacje.

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom narodowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego, w tym informacje od 
zainteresowanych stron stanowiące 
polemikę z opiniami na ten sam temat. 
Przed opublikowaniem sprawozdania 
rocznego Komisja publikuje na swojej 
stronie internetowej odpowiedni wkład w 
konsultacje.

Or. en

Poprawka 263
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom krajowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej odpowiedni 
wkład w konsultacje.

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, krajowym 
instytucjom praw człowieka i organom ds. 
równości, samorządom i sieciom 
zawodowym, organom Rady Europy, 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie oraz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, instytucjom, organom, 
urzędom i agencjom Unii oraz państwom 
członkowskim, w tym parlamentom 
narodowym i władzom lokalnym, 
wniesienie wkładu do sprawozdania 
rocznego. Komisja włącza informacje 
przekazane przez zainteresowane strony do 
sprawozdania rocznego. Przed 
opublikowaniem sprawozdania rocznego 
Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej odpowiedni wkład w 
konsultacje.

Or. en

Poprawka 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom krajowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom narodowym i władzom 
lokalnym, a także organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym oraz 
organom Rady Europy i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych wniesienie 
wkładu do sprawozdania rocznego. 
Komisja włącza informacje przekazane 
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rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej odpowiedni 
wkład w konsultacje.

przez zainteresowane strony do 
sprawozdania rocznego. Przed 
opublikowaniem sprawozdania rocznego 
Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej odpowiedni wkład w 
konsultacje po uzyskaniu zgody 
podmiotów uczestniczących.

Or. en

Poprawka 265
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom krajowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej odpowiedni 
wkład w konsultacje.

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom narodowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej wkład 
zainteresowanych stron w konsultacje.

Or. bg

Poprawka 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka
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5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
parlamentom krajowym i władzom 
lokalnym, wniesienie wkładu do 
sprawozdania rocznego. Komisja włącza 
informacje przekazane przez 
zainteresowane strony do sprawozdania 
rocznego. Przed opublikowaniem 
sprawozdania rocznego Komisja publikuje 
na swojej stronie internetowej odpowiedni 
wkład w konsultacje.

5. Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami umożliwiają organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
samorządom i sieciom zawodowym, 
organom Rady Europy, instytucjom, 
organom, urzędom i agencjom Unii oraz 
państwom członkowskim, w tym 
właściwym organom krajowym, 
wniesienie wkładu do sprawozdania 
rocznego. Komisja włącza informacje 
przekazane przez zainteresowane strony do 
sprawozdania rocznego. Przed 
opublikowaniem sprawozdania rocznego 
Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej odpowiedni wkład w 
konsultacje.

Or. en

Poprawka 267
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich oficjalnych informacji, 
którymi dysponuje. Istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych o 
ugruntowanej pozycji, które prowadzą 
odpowiednie badania. Jeżeli w ocenach 
dwóch organizacji międzynarodowych 
działających w obszarze wchodzącym w 
zakres mechanizmu stwierdza się znaczne 
rozbieżności, Komisja Europejska 
przeprowadza własną, niezależną ocenę 
sytuacji.

Or. bg
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Poprawka 268
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej, 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, 
Komitetu Doradczego ds. Konwencji 
ramowej o ochronie mniejszości 
narodowych oraz Komitetu Ekspertów ds. 
Europejskiej karty języków regionalnych 
lub mniejszościowych, a także innych 
organizacji międzynarodowych, które 
prowadzą odpowiednie badania.

Or. en

Poprawka 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej, 
Europejskiej Komisji przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji, niedawno 
utworzonego Komitetu Sterującego ds. 
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Różnorodności, Włączenia i 
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Grupy 
Państw Przeciwko Korupcji, oraz innych 
organizacji międzynarodowych, które 
prowadzą odpowiednie badania.

Or. en

Poprawka 270
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje, oraz z jasnej i rygorystycznej 
metodologii uzgodnionej przez grupę 
roboczą. Szczególnie istotne znaczenie w 
tym względzie należy przypisać ocenie 
przeprowadzonejprzez grupę roboczą oraz 
sprawozdaniom i danym Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, Rady 
Europy, w tym Komisji Weneckiej i Grupy 
Państw Przeciwko Korupcji, oraz innych 
organizacji międzynarodowych, które 
prowadzą odpowiednie badania.

Or. en

Poprawka 271
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
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względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej, 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji i Grupy 
Ekspertów do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy wobec Kobiet i Przemocy 
Domowej, oraz innych organizacji 
międzynarodowych, które prowadzą 
odpowiednie badania.

Or. en

Poprawka 272
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje. Szczególnie istotne w tym 
względzie są sprawozdania i dane Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Rady Europy, w tym Komisji Weneckiej i 
Grupy Państw Przeciwko Korupcji, oraz 
innych organizacji międzynarodowych, 
które prowadzą odpowiednie badania.

6. Podczas przygotowywania 
sprawozdania rocznego Komisja korzysta 
ze wszystkich informacji, którymi 
dysponuje, w tym z odpowiednich rezolucji 
i sprawozdań Parlamentu Europejskiego. 
Szczególnie istotne w tym względzie są 
sprawozdania i dane Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Rady Europy, organów 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie oraz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, a także innych organizacji 
międzynarodowych, które prowadzą 
odpowiednie badania oraz sporządzają 
odpowiednie oceny i zalecenia.

Or. en

Poprawka 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. Wyznaczeni przedstawiciele 
którejkolwiek z trzech instytucji mają 
możliwość przeprowadzenia ograniczonej 
liczby wizyt rozpoznawczych w państwach 
członkowskich w celu uzyskania 
dodatkowych informacji i wyjaśnienia 
stanu wartości unijnych w danych 
państwach członkowskich. Komisja włącza 
te ustalenia do sprawozdania rocznego.

7. Wyznaczeni przedstawiciele grupy 
roboczej mają możliwość przeprowadzenia 
ograniczonej liczby wizyt rozpoznawczych 
w państwach członkowskich w celu 
uzyskania dodatkowych informacji i 
wyjaśnienia stanu wartości unijnych w 
danych państwach członkowskich. 
Komisja wykorzystuje te ustalenia w 
sprawozdaniu rocznym.

Or. en

Poprawka 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. Wyznaczeni przedstawiciele 
którejkolwiek z trzech instytucji mają 
możliwość przeprowadzenia ograniczonej 
liczby wizyt rozpoznawczych w państwach 
członkowskich w celu uzyskania 
dodatkowych informacji i wyjaśnienia 
stanu wartości unijnych w danych 
państwach członkowskich. Komisja włącza 
te ustalenia do sprawozdania rocznego.

7. Wyznaczeni przedstawiciele 
którejkolwiek z trzech instytucji mają 
możliwość przeprowadzenia wizyt 
rozpoznawczych w państwach 
członkowskich w celu uzyskania 
dodatkowych informacji i wyjaśnienia 
stanu wartości unijnych w danych 
państwach członkowskich. Komisja włącza 
te ustalenia do sprawozdania rocznego.

Or. en

Poprawka 275
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

8. Komisja informuje grupę roboczą o 8. Komisja regularnie informuje 
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postępach poczynionych podczas całego 
etapu przygotowawczego.

grupę roboczą o postępach poczynionych 
podczas całego etapu przygotowawczego i 
przedstawia grupie roboczej projekt 
sprawozdania w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 276
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

8. Komisja informuje grupę roboczą o 
postępach poczynionych podczas całego 
etapu przygotowawczego.

8. Komisja regularnie informuje 
grupę roboczą o postępach poczynionych 
podczas całego etapu przygotowawczego.

Or. en

Poprawka 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 8 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

8. Komisja informuje grupę roboczą o 
postępach poczynionych podczas całego 
etapu przygotowawczego.

8. Komisja regularnie informuje 
grupę roboczą o postępach poczynionych 
podczas całego etapu przygotowawczego.

Or. en

Poprawka 278
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 8 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

8. Komisja informuje grupę roboczą o 
postępach poczynionych podczas całego 
etapu przygotowawczego.

8. Komisja regularnie informuje 
grupę roboczą o postępach poczynionych 
podczas całego etapu przygotowawczego.

Or. bg

Poprawka 279
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o ocenę 
przeprowadzoną przez grupę roboczą oraz 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
demokracją, praworządnością i prawami 
podstawowymi w państwach 
członkowskich, co najmniej na podstawie 
kryteriów znajdujących się na przyjętej 
przez Komisję Wenecką liście kontrolnej 
dotyczącej praworządności. Sprawozdanie 
roczne powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

Or. en

Poprawka 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Jeżeli Komisja 
podejmuje decyzję o niepełnym włączeniu 
ustaleń panelu ekspertów do 
sprawozdania rocznego, wydaje w tej 
kwestii uzasadnioną opinię. Sprawozdanie 
roczne powinno obejmować zarówno 
pozytywne, jak i negatywne zmiany 
związane z wartościami Unii, o których 
mowa w art. 2 TUE, w każdym z państw 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

Or. en

Poprawka 281
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować w kompleksowy 
sposób zarówno pozytywne, jak i 
negatywne zmiany związane z wartościami 
Unii w państwach członkowskich. 
Sprawozdanie roczne powinno być 
bezstronne, oparte na obiektywnie 
zebranych dowodach i respektować 
równość traktowania wszystkich państw 
członkowskich. Poziom szczegółowości 
sprawozdania powinien odzwierciedlać 
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powagę danej sytuacji. Komisja włącza do 
sprawozdania rocznego część poświęconą 
postępowaniu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
związanemu z wartościami Unii.

Or. en

Poprawka 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich oraz 
zasady pomocniczości, proporcjonalności 
i konieczności. Poziom szczegółowości 
sprawozdania powinien odzwierciedlać 
powagę danej sytuacji.

Or. en

Poprawka 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 9. Grupa ekspertów wybranych przez 
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sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

Komisję i Parlament Europejski sporządza 
projekt sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

Or. en

Poprawka 284
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany, stwierdzone na 
podstawie jasno zdefiniowanych 
kryteriów, związane z wartościami Unii w 
państwach członkowskich. Sprawozdanie 
roczne powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

Or. ro

Poprawka 285
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę danej sytuacji.

9. Komisja sporządza projekt 
sprawozdania rocznego w oparciu o 
oficjalne informacje zebrane na etapie 
przygotowawczym. Sprawozdanie roczne 
powinno obejmować zarówno pozytywne, 
jak i negatywne zmiany związane z 
wartościami Unii w państwach 
członkowskich. Sprawozdanie roczne 
powinno być bezstronne, oparte na 
obiektywnie zebranych dowodach i 
respektować równość traktowania 
wszystkich państw członkowskich. Poziom 
szczegółowości sprawozdania powinien 
odzwierciedlać powagę i okres 
utrzymywania się danej sytuacji.

Or. bg

Poprawka 286
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. Podczas sporządzania 
sprawozdania rocznego Komisję wspiera 
panel niezależnych ekspertów, w którego 
skład wchodzi jeden ekspert wyznaczony 
przez parlament każdego z państw 
członkowskich spośród byłych sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu 
Najwyższego, oraz dziesięciu ekspertów 
nominowanych przez środowiska 
akademickie, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacje 
międzynarodowe i mianowanych przez 
Parlament Europejski. Głównym 
zadaniem panelu będzie bezstronna 
identyfikacja głównych pozytywnych i 
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negatywnych zmian w każdym państwie 
członkowskim. Agencja Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
zapewnia panelowi sekretariat. Aby móc 
sprostać temu zadaniu, Agencja otrzymuje 
stosowne, dodatkowe zasoby.

Or. en

Poprawka 287
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Jeżeli w stosunku do 
danego państwa członkowskiego zostaje 
uruchomiona procedura przewidziana w 
art. 7 TUE , zalecenia te odzwierciedlają 
obawy wymienione w uzasadnionym 
wniosku. Zalecenia określają konkretne 
cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

Or. en

Poprawka 288
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka
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10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, 
w stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne, obiektywne cele i ramy czasowe 
ich realizacji. W zaleceniach uwzględnia 
się różnorodność i specyfikę systemów 
politycznych i prawnych państw 
członkowskich. Środki te powinny 
obejmować w razie konieczności 
wzmocnioną współpracę między danym 
państwem członkowskim a Komisją 
Europejską za pomocą technicznego 
wsparcia ze strony Służby Komisji ds. 
Wspierania Reform Strukturalnych.

Or. bg

Poprawka 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich, określające minimalne 
standardy i wymagania w odniesieniu do 
demokracji i praworządności, w celu 
wzmocnienia wartości Unii. Zalecenia 
określają konkretne cele i ramy czasowe 
realizacji. W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

Or. en

Poprawka 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 



AM\1209847PL.docx 163/190 PE655.630v01-00

PL

Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla każdego z państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
propagowania i ochrony wartości Unii. 
Zalecenia określają konkretne cele i ramy 
czasowe realizacji. W zaleceniach 
uwzględnia się różnorodność systemów 
politycznych i prawnych państw 
członkowskich. Realizacja zaleceń podlega 
ocenie w kolejnych sprawozdaniach 
rocznych lub, w stosownych przypadkach, 
w sprawozdaniach pilnych.

Or. en

Poprawka 291
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
wartości Unii. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

10. Sprawozdanie roczne zawiera 
zalecenia dla danych państw 
członkowskich w celu wzmocnienia 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych. Zalecenia określają 
konkretne cele i ramy czasowe realizacji. 
W zaleceniach uwzględnia się 
różnorodność systemów politycznych i 
prawnych państw członkowskich. 
Realizacja zaleceń podlega ocenie w 
kolejnych sprawozdaniach rocznych lub, w 
stosownych przypadkach, w 
sprawozdaniach pilnych.

Or. en
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Poprawka 292
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10а. Podczas określania środków, jakie 
należy wdrożyć, muszą być stosowane 
zasady konieczności, proporcjonalności i 
niedyskryminacji, przy czym w 
szczególności należy uwzględnić powagę 
sytuacji, czas, jaki upłynął od rozpoczęcia 
danego zachowania, okres utrzymywania 
się i nawrotów, a także chęć i poziom 
współpracy danego państwa 
członkowskiego w usuwaniu braków w 
zakresie wdrożenia praworządności oraz 
innych zasad zapisanych w mechanizmie.

Or. bg

Poprawka 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
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dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach krajowych.

korzystają ze swoich traktatowych 
uprawnień, aby wnieść wkład w skuteczne 
działania następcze. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach narodowych.

Or. en

Poprawka 294
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach krajowych.

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia, w tym wdrożenie 
stosownych orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości. Trzy instytucje dokładają 
starań, aby propagować debatę nad 
sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach narodowych.

Or. en

Poprawka 295
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach krajowych.

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować 
terminową debatę nad sprawozdaniem 
rocznym w państwach członkowskich, w 
szczególności w parlamentach 
narodowych.

Or. bg

Poprawka 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Przebieg dyskusji podaje się do 
wiadomości publicznej. Parlament i Rada 
przyjmują stanowiska w sprawie 
sprawozdania rocznego w drodze rezolucji 
i konkluzji. W ramach działań następczych 
przedmiotem rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach krajowych.

12. Nie później niż dwa miesiące od 
daty publikacji sprawozdania rocznego 
Parlament Europejski i Rada omawiają 
jego treść. Parlament i Rada przyjmują 
stanowiska w sprawie sprawozdania 
rocznego w drodze rezolucji i konkluzji. W 
ramach działań następczych przedmiotem 
rozważań i oceny Parlamentu 
Europejskiego i Rady jest zakres, w jakim 
państwa członkowskie wdrożyły 
poprzednie zalecenia. Trzy instytucje 
dokładają starań, aby propagować debatę 
nad sprawozdaniem rocznym w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
parlamentach narodowych.
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Or. en

Poprawka 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami krajowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami krajowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami narodowymi i właściwymi 
władzami lokalnymi, w celu ułatwienia 
realizacji zaleceń. Komisja regularnie 
składa sprawozdania z postępów tego 
dialogu. Komisja może w każdej chwili 
udzielić państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania.

Or. en

Poprawka 298
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek danego 
państwa członkowskiego (danych państw 
członkowskich), Parlamentu Europejskiego 
lub Rady, podjąć dialog z jednym lub 
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parlamentami krajowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami krajowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

kilkoma państwami członkowskimi, w tym 
z parlamentami narodowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili, w tym na 
wniosek danego państwa członkowskiego, 
udzielić państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami narodowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. bg

Poprawka 299
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami krajowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami krajowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami narodowymi, władzami 
lokalnymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońcami praw 
człowieka, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami narodowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en
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Poprawka 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami krajowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami krajowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 
państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami narodowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami narodowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en

Poprawka 301
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
podjąć dialog z jednym lub kilkoma 

13. Na podstawie ustaleń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym Komisja 
podejmuje, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
Rady, dialog z jednym lub kilkoma 
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państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami krajowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami krajowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

państwami członkowskimi, w tym z 
parlamentami narodowymi i władzami 
lokalnymi, w celu ułatwienia realizacji 
zaleceń. Komisja regularnie składa 
sprawozdania z postępów tego dialogu. 
Komisja może w każdej chwili udzielić 
państwom członkowskim pomocy 
technicznej poprzez różne działania. 
Parlament Europejski organizuje, we 
współpracy z parlamentami narodowymi, 
debatę międzyparlamentarną na temat 
ustaleń zawartych w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. en

Poprawka 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. Trzy instytucje uwzględniają 
ustalenia zawarte w sprawozdaniu 
rocznym podczas prac nad priorytetami w 
zakresie finansowania. Podczas 
opracowywania stosownych rocznych 
programów prac dotyczących 
wydatkowania środków unijnych w 
ramach zarządzania dzielonego lub 
bezpośredniego Komisja uwzględnia w 
szczególności ukierunkowane wsparcie 
dla podmiotów krajowych, w tym 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
które przyczyniają się do propagowania i 
ochrony wartości Unii.

Or. en

Poprawka 303
Malin Björk
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 14 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii i 
mogą służyć za podstawę uruchomienia 
procedur na mocy art. 258 TFUE i 
art. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 14 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE i art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx1a oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

_________________
1a [zamiast xxxx wstawić ostateczny 
numer 2018/136(COD) w tekście].

Or. en

Poprawka 305
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 14 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
oraz jednej trzeciej państw członkowskich 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

Or. en

Poprawka 306
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 14 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego i Komisji 
do przedłożenia Radzie uzasadnionego 
wniosku zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, trzy 
instytucje uzgadniają, że sprawozdania 
roczne powinny określać kierunek ich 
działań w odniesieniu do wartości Unii.

14. Bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji na mocy art. 258 TFUE oraz 
prawa Parlamentu Europejskiego, Komisji 
i państw członkowskich do przedłożenia 
Radzie uzasadnionego wniosku zgodnie z 
art. 7 TUE, trzy instytucje uzgadniają, że 
sprawozdania roczne powinny określać 
kierunek ich działań w odniesieniu do 
wartości Unii.

Or. en

Poprawka 307
Emil Radev

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część II – punkt 14 – śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Pilne sprawozdanie skreśla się

Or. bg

Poprawka 308
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla 
wartości Unii, Parlament Europejski lub 
Rada mogą w drodze wyjątku zwrócić się 
do Komisji o sporządzenie pilnego 
sprawozdania z sytuacji. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie w konsultacji 
z grupą roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu 
w trybie pilnym powinny zostać włączone 
do kolejnego sprawozdania rocznego. 
Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

skreśla się

Or. bg

Poprawka 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Parlament Europejski lub Rada 
mogą w drodze wyjątku zwrócić się do 
Komisji o sporządzenie pilnego 
sprawozdania z sytuacji. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie w konsultacji 
z grupą roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu w 
trybie pilnym powinny zostać włączone do 
kolejnego sprawozdania rocznego. 
Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Komisja może w drodze wyjątku, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady, 
sporządzić pilne sprawozdanie z sytuacji. 
Komisja przygotowuje sprawozdanie w 
konsultacji z grupą roboczą. Komisja 
podaje pilne sprawozdanie do wiadomości 
publicznej nie później niż dwa miesiące po 
złożeniu wniosku przez Parlament 
Europejski lub Radę. Ustalenia zawarte w 
sprawozdaniu w trybie pilnym powinny 
zostać włączone do kolejnego 
sprawozdania rocznego. Sprawozdanie 
pilne może określać zalecenia mające na 
celu zaradzenie bezpośredniemu 
zagrożeniu dla wartości Unii.

Or. en

Poprawka 310
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Parlament Europejski lub Rada 
mogą w drodze wyjątku zwrócić się do 
Komisji o sporządzenie pilnego 
sprawozdania z sytuacji. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie w konsultacji 
z grupą roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu w 
trybie pilnym powinny zostać włączone do 
kolejnego sprawozdania rocznego. 

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Komisja może w drodze wyjątku 
sporządzić pilne sprawozdanie z sytuacji, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady. 
Komisja przygotowuje sprawozdanie w 
konsultacji z grupą roboczą. Komisja 
podaje pilne sprawozdanie do wiadomości 
publicznej nie później niż dwa miesiące po 
złożeniu wniosku przez Parlament 
Europejski lub Radę. Ustalenia zawarte w 
sprawozdaniu w trybie pilnym powinny 
zostać włączone do kolejnego 



AM\1209847PL.docx 175/190 PE655.630v01-00

PL

Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

sprawozdania rocznego. Sprawozdanie 
pilne może określać zalecenia mające na 
celu zaradzenie bezpośredniemu 
zagrożeniu dla wartości Unii.

Or. en

Poprawka 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Parlament Europejski lub Rada 
mogą w drodze wyjątku zwrócić się do 
Komisji o sporządzenie pilnego 
sprawozdania z sytuacji. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie w konsultacji 
z grupą roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu w 
trybie pilnym powinny zostać włączone do 
kolejnego sprawozdania rocznego. 
Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Komisja sporządza, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, pilne 
sprawozdanie z sytuacji. Komisja 
przygotowuje sprawozdanie w konsultacji 
z grupą roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu w 
trybie pilnym powinny zostać włączone do 
kolejnego sprawozdania rocznego. 
Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

Or. en

Poprawka 312
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część II – punkt 15



PE655.630v01-00 176/190 AM\1209847PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, Parlament Europejski lub Rada mogą 
w drodze wyjątku zwrócić się do Komisji o 
sporządzenie pilnego sprawozdania z 
sytuacji. Komisja przygotowuje 
sprawozdanie w konsultacji z grupą 
roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej 
nie później niż dwa miesiące po złożeniu 
wniosku przez Parlament Europejski lub 
Radę. Ustalenia zawarte w sprawozdaniu 
w trybie pilnym powinny zostać włączone 
do kolejnego sprawozdania rocznego. 
Sprawozdanie pilne może określać 
zalecenia mające na celu zaradzenie 
bezpośredniemu zagrożeniu dla wartości 
Unii.

15. Jeżeli sytuacja w jednym lub kilku 
państwach członkowskich niesie ze sobą 
nieuchronne i poważne szkody dla wartości 
Unii, grupa robocza, Parlament Europejski 
lub Rada mogą zwrócić się do Komisji o 
sporządzenie pilnego sprawozdania z 
sytuacji. Komisja przygotowuje 
sprawozdanie w konsultacji z grupą 
roboczą. Komisja podaje pilne 
sprawozdanie do wiadomości publicznej w 
ciągu jednego miesiąca. Ustalenia zawarte 
w sprawozdaniu w trybie pilnym powinny 
zostać włączone do kolejnego 
sprawozdania rocznego. Sprawozdanie 
pilne może określać zalecenia mające na 
celu zaradzenie bezpośredniemu 
zagrożeniu dla wartości Unii, takie jak 
złożenie do Trybunału Sprawiedliwości 
wniosków o zastosowanie środków 
tymczasowych.

Or. en

Poprawka 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE i rozporządzeniu (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
do uwzględniania celów niniejszego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE i rozporządzeniu (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
unikać zbędnego powielania istniejących 
instrumentów oraz dokonać integracji i 
włączenia istniejących instrumentów do 
rocznego cyklu monitorowania jako opcji 
preferowanej. Trzy instytucje zobowiązują 
się do uwzględniania celów niniejszego 
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porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

Or. en

Poprawka 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE i rozporządzeniu (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
do uwzględniania celów niniejszego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE i rozporządzeniu (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
unikać zbędnego powielania istniejących 
instrumentów oraz dokonać integracji i 
włączenia istniejących instrumentów do 
rocznego cyklu monitorowania jako opcji 
preferowanej. Trzy instytucje zobowiązują 
się do uwzględniania celów niniejszego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

Or. en

Poprawka 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 

16. Trzy instytucje uznają 
komplementarny charakter rocznego cyklu 
monitorowania i innych mechanizmów 
ochrony i propagowania wartości Unii, w 
szczególności procedury ustanowionej w 
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art. 7 TUE i rozporządzeniu (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
do uwzględniania celów niniejszego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

art. 7 TUE, postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i rozporządzenia (UE) 
2020/xxxx. Trzy instytucje zobowiązują się 
do uwzględniania celów niniejszego 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
politykach Unii.

Or. en

Poprawka 316
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym uchybień 
systemowych w odniesieniu do jednej lub 
kilku wartości Unii, trzy instytucje 
zobowiązują się do niezwłocznego 
podjęcia odpowiednich działań w 
granicach swoich odpowiednich uprawnień 
przyznanych im na mocy traktatów. Trzy 
instytucje mogą rozważyć, między innymi, 
czy polityki Unii wymagające wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania mogą 
zostać utrzymane w świetle uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 
rocznym.

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym uchybień 
systemowych w odniesieniu do jednej lub 
kilku wartości Unii, trzy instytucje 
zobowiązują się do niezwłocznego 
podjęcia odpowiednich działań w 
granicach swoich odpowiednich uprawnień 
przyznanych im na mocy traktatów. Trzy 
instytucje mogą rozważyć, między innymi, 
czy polityki Unii wymagające wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania mogą 
zostać utrzymane w świetle uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 
rocznym. Komisja zobowiązuje się do 
oceny stosowności postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, zwracając się w razie 
potrzeby do Trybunału Sprawiedliwości o 
zastosowanie środków tymczasowych oraz 
składając wnioski o nałożenie kary 
grzywny w przypadku nieprzestrzegania 
środków tymczasowych.

Or. en

Poprawka 317
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym uchybień 
systemowych w odniesieniu do jednej lub 
kilku wartości Unii, trzy instytucje 
zobowiązują się do niezwłocznego 
podjęcia odpowiednich działań w 
granicach swoich odpowiednich uprawnień 
przyznanych im na mocy traktatów. Trzy 
instytucje mogą rozważyć, między innymi, 
czy polityki Unii wymagające wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania mogą 
zostać utrzymane w świetle uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 
rocznym.

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym poważnych 
uchybień systemowych w odniesieniu do 
jednej lub kilku wartości Unii, trzy 
instytucje zobowiązują się do 
niezwłocznego podjęcia odpowiednich 
działań w granicach swoich odpowiednich 
uprawnień przyznanych im na mocy 
traktatów. Trzy instytucje mogą rozważyć, 
między innymi, czy polityki Unii 
wymagające wysokiego poziomu 
wzajemnego zaufania mogą zostać 
utrzymane w świetle poważnych uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 
rocznym.

Or. bg

Poprawka 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym uchybień 
systemowych w odniesieniu do jednej lub 
kilku wartości Unii, trzy instytucje 
zobowiązują się do niezwłocznego 
podjęcia odpowiednich działań w 
granicach swoich odpowiednich uprawnień 
przyznanych im na mocy traktatów. Trzy 
instytucje mogą rozważyć, między innymi, 
czy polityki Unii wymagające wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania mogą 
zostać utrzymane w świetle uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 

17. W przypadku stwierdzenia w 
sprawozdaniu rocznym uchybień 
systemowych w odniesieniu do jednej lub 
kilku wartości Unii, trzy instytucje 
zobowiązują się do niezwłocznego 
podjęcia odpowiednich działań w 
granicach swoich odpowiednich uprawnień 
przyznanych im na mocy traktatów. Trzy 
instytucje rozważają, między innymi, czy 
polityki Unii wymagające wysokiego 
poziomu wzajemnego zaufania mogą 
zostać utrzymane w świetle uchybień 
systemowych wskazanych w sprawozdaniu 
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rocznym. rocznym.

Or. en

Poprawka 319
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 18 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

18. Roczny cykl monitorowania 
ustanowiony w niniejszym porozumieniu 
zastępuje mechanizm współpracy i 
weryfikacji postępów Rumunii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją, ustanowiony decyzją 
Komisji 2006/928/WE, oraz mechanizm 
współpracy i weryfikacji postępów 
Bułgarii w realizacji określonych założeń 
w zakresie reformy systemu sądownictwa 
oraz walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, ustanowiony decyzją 
Komisji 2006/929/WE, i spełnia, między 
innymi, cele określone w tych decyzjach. 
Komisja zobowiązuje się zatem do 
uchylenia tych decyzji w odpowiednim 
czasie.

18. Roczny cykl monitorowania 
ustanowiony w niniejszym porozumieniu 
zastępuje mechanizm współpracy i 
weryfikacji postępów Rumunii w realizacji 
określonych założeń w zakresie reformy 
systemu sądownictwa oraz walki z 
korupcją, ustanowiony decyzją 
Komisji 2006/928/WE, oraz mechanizm 
współpracy i weryfikacji postępów 
Bułgarii w realizacji określonych założeń 
w zakresie reformy systemu sądownictwa 
oraz walki z korupcją i przestępczością 
zorganizowaną, ustanowiony decyzją 
Komisji 2006/929/WE, i spełnia, między 
innymi, cele określone w tych decyzjach. 
Komisja zobowiązuje się zatem do 
niezwłocznego uchylenia tych decyzji.

Or. bg

Poprawka 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
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rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE.

rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE.

W przypadku gdy sprawozdanie roczne 
wskazuje na ryzyko poważnego 
naruszenia lub poważne naruszenie 
wartości Unii w państwie członkowskim, 
Komisja uruchamia instrumenty, którymi 
dysponuje, w tym środki finansowe, w 
celu wyegzekwowania przestrzegania 
wartości, o których mowa w art. 2 TUE.
Parlament Europejski i Rada 
przeprowadzają debatę na temat sytuacji 
w danym państwie członkowskim i 
wyjaśniają w uzasadnionej opinii, czy 
zasadne jest uruchomienie instrumentów, 
którymi dysponują, w celu 
wyegzekwowania przestrzegania wartości, 
o których mowa w art. 2 TUE.

Or. en

Poprawka 321
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE.

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w ramach swojej 
oceny, czy istnieje wyraźne ryzyko 
poważnego naruszenia lub istnienia 
poważnego i trwałego naruszenia wartości 
Unii przez państwo członkowskie 
w kontekście art. 7 TUE. Trzy instytucje 
uzgadniają, że negatywna ocena ustaleń 
zawartych w sprawozdaniu rocznym 
stanowi podstawę do uruchomienia 
procedury przewidzianej w art. 7 TUE i 
wszczęcia postępowań w sprawie 
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uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 322
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE.

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE. Trzy instytucje postanawiają 
nadać specjalny status państwom 
członkowskim, których to dotyczy zgodnie 
z art. 7 TUE, włączając ustalenia zawarte 
w sprawozdaniu rocznym do procedury 
przewidzianej w art. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 323
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego 
naruszenia lub istnienia poważnego i 
trwałego naruszenia wartości Unii przez 
państwo członkowskie w kontekście 
art. 7 TUE.

19. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy istnieje poważne i trwałe naruszenie 
wartości Unii przez państwo członkowskie 
w kontekście art. 7 TUE.
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Or. bg

Poprawka 324
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby instytucja inicjująca 
wniosek na mocy art. 7 ust. 1 TUE mogła 
uczestniczyć w przesłuchaniach, podczas 
których wniosek ten jest przedstawiany 
i konsultowany na wszystkich etapach 
procedury. Trzy instytucje postanawiają 
regularnie konsultować się ze sobą w 
ramach grupy roboczej w sprawie 
istniejących i potencjalnych procedur 
wszczętych na mocy art. 7 TUE.

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby instytucja inicjująca 
wniosek na mocy art. 7 ust. 1 TUE mogła 
uczestniczyć w przesłuchaniach, podczas 
których wniosek ten jest przedstawiany 
i konsultowany na wszystkich etapach 
procedury. Trzy instytucje postanawiają 
regularnie konsultować się ze sobą w 
ramach grupy roboczej w sprawie 
istniejących i potencjalnych procedur 
wszczętych na mocy art. 7 TUE. Trzy 
instytucje postanawiają, że Rada włączy 
do tych przesłuchań informacje, w jaki 
sposób państwa członkowskie objęte 
procedurą określoną w art. 7 TUE 
odnoszą się do obaw wyrażonych w 
uzasadnionej opinii oraz do wszelkich 
najnowszych i poważnych negatywnych 
zmian w dziedzinie praworządności, 
demokracji i praw podstawowych, a także 
– jako działanie następcze przesłuchań – 
konkretne zalecenia dla wspomnianych 
państw członkowskich, zawierające 
terminy wdrożenia tych zaleceń. Ponadto 
Rada zobowiązuje się do oceny wdrożenia 
tych zaleceń w określonych terminach.

Or. en

Poprawka 325
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część III – punkt 20 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby instytucja inicjująca 
wniosek na mocy art. 7 ust. 1 TUE mogła 
uczestniczyć w przesłuchaniach, podczas 
których wniosek ten jest przedstawiany 
i konsultowany na wszystkich etapach 
procedury. Trzy instytucje postanawiają 
regularnie konsultować się ze sobą w 
ramach grupy roboczej w sprawie 
istniejących i potencjalnych procedur 
wszczętych na mocy art. 7 TUE.

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby instytucja inicjująca 
wniosek na mocy art. 7 TUE mogła 
przedstawić ten wniosek w Radzie i była w 
pełni informowana i angażowana na 
wszystkich etapach procedury. Trzy 
instytucje postanawiają regularnie 
konsultować się ze sobą w ramach grupy 
roboczej w sprawie istniejących i 
potencjalnych procedur wszczętych na 
mocy art. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby instytucja inicjująca 
wniosek na mocy art. 7 ust. 1 TUE mogła 
uczestniczyć w przesłuchaniach, podczas 
których wniosek ten jest przedstawiany 
i konsultowany na wszystkich etapach 
procedury. Trzy instytucje postanawiają 
regularnie konsultować się ze sobą w 
ramach grupy roboczej w sprawie 
istniejących i potencjalnych procedur 
wszczętych na mocy art. 7 TUE.

20. W celu zwiększenia przejrzystości i 
skuteczności procedury ustanowionej w 
art. 7 TUE trzy instytucje zgadzają się 
zapewnić, aby wszystkie instytucje mogły 
uczestniczyć w przesłuchaniach na mocy 
art. 7 ust. 1 TUE, podczas których 
wniosek ten jest przedstawiany, i aby 
konsultowano się z nimi na wszystkich 
etapach procedury. Trzy instytucje 
postanawiają regularnie konsultować się ze 
sobą w ramach grupy roboczej w sprawie 
istniejących i potencjalnych procedur 
wszczętych na mocy art. 7 TUE.

Or. en
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Poprawka 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 – śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wspólne ustalenia dotyczące 
warunkowości budżetowej

Ustalenia dotyczące warunkowości 
budżetowej

Or. en

Poprawka 328
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 – śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Wspólne ustalenia dotyczące 
warunkowości budżetowej

Wspólne ustalenia dotyczące narzędzi 
budżetowych

Or. en

Poprawka 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 – śródtytuł 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ustalenia dotyczące postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego

Or. en

Poprawka 330
Sergey Lagodinsky
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. Rada zobowiązuje się do:
- uwzględnienia sposobu, w jaki państwa 
członkowskie objęte procedurą określoną 
w art. 7 TUE odnoszą się do obaw 
wyrażonych w uzasadnionej opinii;
- uwzględnienia w zakresie przesłuchań 
na mocy art. 7 TUE dalszych zmian, w 
tym postępów i kroków wstecz;
- wydania zainteresowanym państwom 
członkowskim konkretnych zaleceń z 
ustalonymi terminami wdrożenia oraz 
zorganizowania przesłuchań w ramach 
działań następczych;
- monitorowania wdrożenia i 
egzekwowania zaleceń, w tym koordynacji 
z innymi instytucjami, i ustalania 
kolejnych działań, w tym działań 
egzekucyjnych;
- podawania do publicznej wiadomości 
wyników prac Rady, w tym sprawozdań z 
przesłuchań oraz przyjęcia wszelkich 
zaleceń, aby w ten sposób umożliwić 
znaczący udział wszystkim instytucjom i 
społeczeństwu obywatelskiemu.

Or. en

Poprawka 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. Komisja uwzględnia ustalenia 
zawarte w sprawozdaniu rocznym w 
swojej ocenie, czy należy wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.
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Or. en

Poprawka 332
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy w państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx.

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w ramach swojej 
oceny, czy w państwach członkowskich 
występują uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx. Trzy 
instytucje postanawiają, że brak 
wdrożenia zaleceń zawartych w 
sprawozdaniu rocznym stanowi podstawę 
do tego, by wobec takiego państwa 
członkowskiego zastosować zawieszenie 
lub przekierowanie funduszy unijnych, w 
tym wszelkich nowych funduszy 
przeznaczonych na plan odbudowy w 
związku z pandemią COVID-19, aż do 
ponownej oceny sytuacji i stwierdzenia jej 
zdecydowanej poprawy.

Or. en

Poprawka 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy w państwach członkowskich występują 

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy w państwach członkowskich występują 
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uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx.

uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx. Jeżeli w 
sprawozdaniu rocznym stwierdzone 
zostanie ryzyko poważnego naruszenia lub 
istnienie poważnego naruszenia wartości 
unijnych w państwie członkowskim, 
Komisja przesyła do takiego państwa 
członkowskiego pisemne powiadomienie, 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 
2020/xxxx.

Or. en

Poprawka 334
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy w państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx.

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 
czy w państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx, a także w 
każdej innej ocenie do celów istniejących i 
przyszłych narzędzi budżetowych.

Or. en

Poprawka 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. Trzy instytucje zobowiązują się do 
wykorzystania ustaleń zawartych w 
rocznym sprawozdaniu w swojej ocenie, 

21. Komisja uwzględnia ustalenia 
zawarte w rocznym sprawozdaniu w 
swojej ocenie, czy w państwach 
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czy w państwach członkowskich występują 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności, zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (UE) 2020/xxxx.

członkowskich występują uogólnione braki 
w zakresie praworządności, zgodnie z 
art. 5 rozporządzenia (UE) 2020/xxxx.

Or. en

Poprawka 336
Malin Björk

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. Trzy instytucje postanawiają, że 
sprawozdanie roczne może służyć za 
podstawę mechanizmu warunkowości 
budżetowej, który ma zostać ustanowiony 
jako część porozumienia w sprawie WRF, 
a także Funduszu Odbudowy (Next 
Generation EU).

Or. en

Poprawka 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
Załącznik I – część III – punkt 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. Parlament i Rada mogą zwrócić 
się do Komisji o przygotowanie i 
opublikowanie specjalnych wytycznych i 
wskaźników w celu rozwiązywania 
istotnych kwestii horyzontalnych, które 
pojawiają się w związku z rocznym cyklem 
monitorowania.

Or. en
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